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Pergunto ao vento que passa 

notícias do meu país 

e o vento cala a desgraça 

o vento nada me diz. 

 

Mas há sempre uma candeia  

dentro da própria desgraça  

há sempre alguém que semeia  

canções no vento que passa.  

 

Mesmo na noite mais triste  

em tempo de servidão  

há sempre alguém que resiste  

há sempre alguém que diz não.  

 

Manuel Alegre, in 'Praça da Canção' 
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Resumo 

O relatório de estágio profissionalizante assinala o fim da vida académica do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas e descreve, de forma sucinta, a experiência pessoal, os 

conhecimentos adquiridos na área da farmácia comunitária e todas as atividades desenvolvidas 

ao longo da minha permanência no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêutico 

(LMPQF) – Sucursal do Porto. 

Este relatório encontra-se dividido em duas partes, sendo que a primeira se traduz no 

relato do estágio, isto é, na descrição das atividades desenvolvidas naquele período, bem como 

os conceitos e regras legislativas aplicadas. A segunda parte é relativa a temas desenvolvidos 

no contexto da farmácia comunitária. 

O primeiro tema abordado foi a hiperplasia benigna da próstata, com enfoque do impacto 

desta patologia na vida sexual do homem. Este tema surgiu pelas características da população 

de utentes do LMPQF – Sucursal Porto que são, na sua grande maioria homens, com mais de 

50 anos. Como conhecimento geral, os problemas de próstata e urinários tem grande prevalência 

nesta faixa etária. Durante o estágio fui muitas vezes confrontado com questões e dúvidas dos 

utentes sobre os impactos desta patologia nas suas vidas. Assim, senti a necessidade de 

aprofundar o meu conhecimento sobre esta realidade para estar melhor preparado para 

responder às solicitações dos utentes. O desenvolvimento deste tema resultou na produção de 

um póster informativo sobre a temática. 

O segundo tema abordado foi a Leishmaniose Canina. Escolhi este tema uma vez que 

durante o meu estágio de Erasmus o meu projeto também envolveu este parasita zoonótico. A 

crescente preocupação das pessoas com os seus animais de estimação e o facto de Portugal 

ser uma zona endémica de Leishmaniose canina, também pesaram na decisão. O 

desenvolvimento deste tema culminou na elaboração de um panfleto orientador, na tentativa de 

melhor elucidar os utentes sobre uma parasitose que tem alta prevalência nos canídeos do país.     

O terceiro tema desenvolvido foi sobre infusões vegetais com ação no sistema nervoso 

central, de ação depurativa e diurética. O desenvolvimento deste tema foi-me sugerido pelo Dr. 

João Carmo com o objetivo de aprofundar os meus conhecimentos, de forma a sustentar um 

melhor aconselhamento farmacêutico com alternativas aos suplementos alimentares com 

funções semelhantes.  
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Parte I: Relatório de Estágio 

1 Introdução  

A última etapa para a conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é o 

estágio curricular em Farmácia Comunitária. Este está regulamentado segundo a Diretiva 

2005/36/CE (secção 7, artigo 44) que determina a realização de um estágio profissionalizante 

com a duração mínima de seis meses, numa farmácia aberta ao público e/ou num hospital. 

O estágio pretende, através do contacto direto com profissionais de saúde da área, 

utentes e instituições associadas à classe farmacêutica, promover o desenvolvimento de 

competências técnicas e deontológicas que fazem consolidar todo um percurso de 

conhecimentos e aprendizagens percorridos ao longo do plano curricular, sendo o remate final 

na preparação do estudante para a carreira farmacêutica. 

A farmácia envolve todos os dias os mais variados cuidados de saúde, desde a 

prevenção, à promoção da saúde, o aconselhamento e a dispensa de medicamentos, entre 

outros. Não inclui somente a aplicação do conhecimento científico em favor da saúde pública, 

mas também o desenvolver da componente de comunicação social e humana do farmacêutico 

com o doente, sendo esta impossível de adquirir na faculdade. 

No meu caso, esta componente de estágio em farmácia comunitária foi realizada no 

Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF) - Sucursal do Porto, entre o 

mês de julho e novembro de 2016 (anexo I), sob a orientação do Major Farmacêutico Paulo Cruz.    

2 O Laboratório Militar de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos  

2.1 Apresentação, Visão e Missão  

A origem do LMPQF remonta ao ano de 1918, quando o estado português, pelo Decreto 

nº 3 864, de 16 de fevereiro de 1918, e na sequência da Primeira Guerra Mundial, criou a então 

Farmácia Central do Exercito. Na altura, esta tinha como missão fornecimento medicamentos e 

produtos sanitários ao Exército e à Marinha. Há época, constituiu a primeira unidade industrial 

da então embrionária indústria farmacêutica portuguesa [1]. 

Nos dias de hoje, o LMPQF encontra-se em fase de reestruturação. Contudo, pode ser 

definido como um estabelecimento fabril do Exército, cujos serviços prestados englobam, além 

do fabrico de produtos farmacêuticos, e do armazém logístico, diversas sucursais distribuídas 

pelo território nacional, nomeadamente no Porto, Lisboa, Coimbra, Évora, Santa Margarida, 

Lumiar e Oeiras [1].  

O LMPQF encontra-se sob a tutela do Ministério da Defesa português e tem como visão 

e missão fazer apoio logístico de aquisição, produção e distribuição de medicamentos, bem como 

outros materiais de consumo sanitário; constituir reservas estratégicas para situações de 

emergência; fazer investigação e desenvolvimento; fazer formação de quadros militares; apoiar 

na sua área de intervenção ações de cooperação técnico militar; prestar serviços analíticos e de 
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sanitarismo, bem como apoio farmacêutico aos utentes militares e à “família militar”, em 

medicamentos e análises clínicas [1].  

Assim, é com o propósito de satisfazer o último compromisso acima citado, que se 

justifica a existência dos pontos de distribuição de medicamentos à “família militar”, permitindo 

ainda, dar a rotatividade necessária ao stock estratégico referido e ainda criar um local de 

formação continua de profissionais farmacêuticos militares ou civis, como foi o meu caso.  

Apesar de estas infraestruturas estarem sujeitas a regras e regulamentos internos do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, diferentes das aplicadas às entidades civis, o 

exercício da atividade farmacêutica de dispensa de fármacos tem de cumprir de igual modo os 

princípios inerentes às Boas Práticas Farmacêuticas no exercício da Farmácia Comunitária [2]. 

2.2 Localização e horário de funcionamento  

O LMPQF – Sucursal do Porto situa-se na Avenida da Boavista, inserido no perímetro 

militar do Hospital das Forças Armadas – Polo do Porto (HFAR-PP). O seu horário de 

funcionamento depende de decisão superior, mas habitualmente, é das 8h:30 às 13:00h e das 

14:00 às 16:30h em dias úteis.  

2.3 Organização das instalações  

De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPFFC), 

e com o Decreto-Lei n.º307/2007, de 31 de agosto, as instalações da farmácia devem estar 

organizadas de modo a garantir a segurança e conservação dos medicamentos e a sua 

acessibilidade, assim como a comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal [2, 

3]. Desta forma, o LMPQF - Sucursal Porto encontra-se dividida em dois pisos, nos quais estão 

distribuídos diferentes espaços, em conformidade com o previsto de acordo com o artigo 29.º do 

referido Decreto-Lei [3]. 

No piso 1, encontrar-se o gabinete da direção técnica, destinado às atividades de gestão 

da farmácia, o gabinete de administração, uma sala de arquivo de documentos, e ainda uma sala 

de refeições/convívio. No piso 0 encontra-se dividida em várias zonas. A zona de atendimento 

ao público tem uma porta de entrada vinda do interior do hospital, e outra vinda do exterior. Esta 

zona possui um balcão com 3 postos de atendimentos onde se faz dispensa dos fármacos, o 

atendimento e o aconselhamento ao utente. Nas traseiras deste balcão encontram-se expostos 

produtos de dermofarmácia e cosmética, de higiene oral, puericultura, bem como alguns 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e suplementos alimentares sazonais. Na 

área exterior ao balcão existe uma balança e também está localizado o frigorífico, para o 

armazenamento de medicamentos que necessitam de conservação no frio (entre 2 a 8ºC), tais 

como vacinas, insulinas e determinados colírios. 

A zona do gabinete de acompanhamento farmacêutico é um espaço que permite um 

atendimento mais personalizado e com maior privacidade entre o utente e o farmacêutico. Este 

espaço é também destinado à realização das provas bioquímicas como a glicémia, colesterol 

total e triglicerídeos, determinação da pressão arterial e a determinação de medidas para 

encomendas de meias elásticas e de compressão. 
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A zona de armazenamento de medicamentos é composta por estantes de gavetas nas 

quais os fármacos são arrumados conciliando a organização farmacoterapêutica proposta no 

Prontuário Terapêutico e várias outras características como a via de administração ou a forma 

farmacêutica. Dentro de cada grupo farmacoterapêutico é seguida a ordem alfabética da 

Denominação Comum Internacional (DCI) do fármaco. De forma a garantir a essencial rotação 

de stock dos fármacos, estes são arrumados seguindo a regra First Expired, First Out. Esta regra 

determina a dispensa em primeiro lugar dos produtos que têm menor prazo de validade. Nesta 

zona encontra-se ainda uma área não delimitada fisicamente, onde se faz a receção de 

encomendas e devoluções aos fornecedores. 

Por último, numa outra zona encontra-se o laboratório, destinado à preparação de 

medicamentos manipulados, e o armazém logístico, que para além de servir de apoio como zona 

de armazenamento secundário de stocks excedentários, também se destina ao 

aprovisionamento do HFAR-PP e de outros clientes particulares do LMPQF. 

2.4 Recursos Humanos  

O disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n. º307/2007, de 31 de agosto, diz que todas as 

farmácias devem dispor no seu quadro de, pelo menos um diretor técnico e outro farmacêutico. 

Para além destes, poderão constar mais farmacêuticos e técnicos de farmácia ou outros 

elementos habilitados. Desta forma, a equipa do LMPQF – Sucursal do Porto é constituída pelo 

Tenente-coronel Farmacêutico João Carmo (Coordenador das Sucursais do LMPQF), Major 

Farmacêutico Paulo Cruz (Chefe da Sucursal do Porto, Diretor Técnico da Sucursal do Porto), 

Farmacêutica Isabel Moreira (Farmacêutica adjunta), Farmacêutica Rita Pereira, Susana Queirós 

(ajudante técnica de farmácia), Ana Barbosa (militar), Anabela Gonçalves (assistente técnica), 

Cármen Cruz (assistente operacional), Helena Rodrigues (funcionária administrativa), Rosa 

Pereira (assistente operacional), Manuel Pinto da Costa (coordenador técnico do armazém), 

Amílcar Raimundo (encarregado operacional do armazém), Duarte Santos (assistente técnico do 

armazém), Susana Barros (ajudante técnica de farmácia). 

2.5 O Sistema Informático  

O sistema informático utilizado nas sucursais do LMPQF é um software de fácil manuseio 

e permite aos profissionais da farmácia realizar as tarefas necessárias para um melhor 

atendimento e gestão da farmácia. O programa está organizado em módulos que admitem fazer 

a preparação e receção de encomendas, aceder histórico de vendas, à ficha de produto que 

incluem o grupo farmacoterapêutico, a comparticipação, a posologia, e ao Resumo das 

Características do Medicamento. 

Existe também um gadget do fornecedor grossista, que permite no posto de atendimento 

consultar a disponibilidade de qualquer produto no armazém do grossita, e adicionado no 

imediato à encomenda diária.  

3 Gestão da farmácia de venda a público 

A prática da atividade farmacêutica é orientada por normas deontológicas, jurídicas e 

técnico-científicas. O código deontológico da Ordem dos Farmacêuticos estabelece os deveres 
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e normas de conduta exigíveis aos profissionais, de forma a regular a sua atividade. Assim, o 

código deontológico, que é adotado e reconhecido pelo grupo profissional, estabelece a ética e 

boas práticas, respeitando o livre arbítrio do individuo e o seu caráter moral [4].  

Apesar da autonomia técnico-científica e responsabilidade jurídica de cada farmacêutico, 

é o diretor técnico que determina a orientação ideológica e técnico-científica vigente, sendo o 

primeiro responsabilizado em caso processo criminal.  

A gestão administrativa e financeira da farmácia assume hoje, um dos pontos essenciais 

para a sustentabilidade das farmácias. Apesar de, no caso concreto do LMPQF, as suas 

sucursais não terem a finalidade de obtenção de lucros financeiros, a sua gestão administrativa 

tem de ser igualmente rigorosa de modo a cumprir a sua missão com o menor impacto financeiro 

possível.  

3.1 Gestão de stocks  

Segundo as BPFFC, a farmácia deve “garantir a gestão do stock de medicamentos e de 

outros produtos de saúde, de forma a suprir as necessidades dos doentes” [2]. No caso concreto 

do LMPQF, para além de assegurar o apoio farmacêutico dirigido às particularidades dos seus 

utentes, deve também cumprir os restantes pontos expressos na sua missão. 

Assim, e como já referido, de forma a rentabilizar os recursos disponíveis, é necessário 

realizar regularmente análises de vendas dos produtos, da sua rotatividade e prazos de validade, 

bem como uma análise das condições comerciais vantajosas dadas pelos fornecedores. Deste 

modo, a gestão de stocks de uma farmácia realiza-se em 3 fases, sendo elas a seleção, a 

aquisição e a receção dos produtos. 

3.1.1 Seleção de produtos  

Nas farmácias oficinais podem ser encontrados vários tipos de produtos, como os 

medicamentos de uso humano, suplementos alimentares, medicamentos de uso veterinário, bem 

como dispositivos médicos e cosméticos. Neste caso, os de maior importância são os 

medicamentos de uso humano que antes de chegarem à farmácia são sujeitos à avaliação em 

termos de eficácia, segurança e qualidade, a fim de obterem Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM) concedida da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED) ou pela Agência Europeia do Medicamento [5].  

Assim, dentro de todos os medicamentos com AIM e dos outros produtos já referidos, o 

LMPQF – Sucursal do Porto faz por ter um stock de produtos dirigidos às especificidades dos 

utentes que serve. 

3.1.2 Aquisição de produtos  

A aquisição de produtos pode ser feita diretamente aos laboratórios da indústria ou 

através de distribuidores grossistas e armazenistas. No caso do LMPQF, a aquisição é feita 

essencialmente por um fornecedor grossista, ao qual são feitas duas encomendas diárias. Existe 

um segundo fornecedor, ao qual se fazem apenas encomendas esporádicas. A sede do LMPQF 

também pode fazer compras centralizadas diretamente aos laboratórios, fazendo uma 

distribuição mensal desses produtos pelas sucursais do LMPQF. Também podem existir 

transferências de produtos entre as diferentes sucursais. 
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A realização das encomendas é responsabilidade de um dos farmacêuticos presentes 

na sucursal. Para simplificar o processo de encomenda e evitar os excedentes, em geral, está 

definido um stock mínimo e máximo para cada artigo. Aquando da elaboração da encomenda, o 

sistema informático deteta a saída de stock dos produtos consoante a sua dispensa e apresenta 

uma proposta das quantidades a pedir para repor as saídas. Estas propostas são então 

analisadas pelo farmacêutico que procede à sua alteração sempre que entender que tal se 

justifica. Em seguida, a encomenda é enviada ao fornecedor, via internet.  

Durante o atendimento ao balcão, sempre que seja necessário um medicamento ou 

produto não disponível em stock, é possível e bastante comum realizar uma encomenda 

instantânea via internet ou via telefónica. Para tal, utiliza-se um gadget (que não é mais do que 

uma aplicação informática que torna mais fácil e mais rápida a comunicação com os 

distribuidores), onde se pode verificar a disponibilidade os produtos em questão. Depois 

consoante o estado “disponível”, “rateado” ou “esgotado”, pode-se efetuar a encomenda 

instantânea via internet, ou via telefone para os produtos que se encontram rateados ou 

esgotados. 

3.1.3 Receção de encomendas  

As encomendas são entregues diariamente na sucursal do LMPQF ao início da manhã 

e a meio da tarde, em contentores próprios para o efeito, juntamente com os respetivos 

documentos técnicos e de documentos financeiros, isto é, guias de remessa e faturas em 

duplicado. Nas faturas está indicado o fornecedor, a farmácia destinatária, a identificação dos 

produtos como nome e Código nacional do produto (CNP), bem como as respetivas quantidades 

encomendadas, enviadas e o preço de custo, preço total da encomenda e taxa de imposto sobre 

o valor acrescentado (IVA). Os medicamentos que exigem conservação no frio, entre 2-8ºC, são 

enviados em caixas térmicas. 

Aquando da receção da encomenda é necessário fazer uma verificação do estado de 

conservação dos produtos e se estão em concordância com o descrito na fatura. Após registo 

dos prazos de validade de todos os produtos recebidos, executa-se o registo informático da 

receção da encomenda. Por vezes, é necessário fazer a devolução de produtos, o que acontece 

sempre que é recebido um produto não pedido, pedido por engano, trocado, que se encontre 

alterado ou cuja embalagem se apresente danificada. Também acontece quando é ordenada a 

recolha de lotes ou produtos do mercado pelo INFARMED ou pelo detentor da AIM. Então, emite-

se uma nota de devolução e aquando da receção da encomenda seguinte, o produto é devolvido.  

3.2 Armazenamento  

O armazenamento deve ser feito respeitando as regras gerais e especiais de 

armazenamento o que possibilita não só um atendimento organizado, eficaz e rápido ao utente, 

como também uma correta e melhor gestão dos stocks, minimizando a ocorrência de prejuízo e 

maximizando a segurança.  

Como já referido, os fármacos são arrumados segundo os grupos farmacoterapêuticos 

do Prontuário Terapêutico, e seguindo o método First Expired, First Out em que os produtos com 

menor prazo de validade estão dispostos de forma a serem dispensados antes daqueles com 
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maior prazo de validade. Para determinados produtos, como alguns cosméticos, segue-se a 

regra do First In, First Out na qual os produtos que são rececionados primeiro devem ser cedidos 

antes daqueles que foram rececionados mais recentemente. Mensalmente é feito um inventário 

da sucursal, onde se verificam as existências físicas e prazos de validade de todos os produtos.  

Grande parte dos medicamentos tem de ser conservados a temperatura inferior a 25 °C 

e a humidade inferior a 60%. Assim, nas zonas de armazenamento destes produtos tem de existir 

um controlo dos referidos parâmetros, fazendo-se um registo diário dos mesmos [2]. 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), bem como a maioria dos 

suplementos alimentares são armazenados na já referida zona de armazenamento de 

medicamentos, fora do campo de visão dos utentes. Pelo contrário, alguns dos medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM), bem como os produtos de higiene corporal e cosmética 

encontram-se dispostos em expositores visíveis atrás do balcão. Além destes, existem produtos 

de armazenamento especial, nomeadamente os estupefacientes e psicotrópicos (que requerem 

armazenamento especial) e os produtos de frigorífico, que devem ser conservados entre 2-8 °C. 

4 Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

A dispensa de medicamentos aos utentes é a atividade de maior visibilidade do 

farmacêutico comunitário. O farmacêutico é o último profissional de saúde, no ciclo dos 

medicamentos, com o qual estes contactam antes da sua utilização. Assim, é necessário aliar o 

conhecimento técnico-científico ao desenvolvimento de capacidades de comunicação com o 

utente. Neste processo, o farmacêutico deve transmitir a informação necessária, em linguagem 

adequada, de modo a garantir a adesão à terapêutica e promover a sua realização de forma 

correta. Esta interface farmacêutico-doente é, sem dúvida alguma, a competência mais 

importante desenvolvida durante o estágio. 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) só podem ser dispensados 

mediante apresentação de prescrição médica que cumpra todas as regras de prescrição, sendo 

que aquela pode ser de origem eletrónica ou de origem manual [2]. Segundo o Estatuto do 

Medicamento, regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto [5], é classificado 

como MSRM todo o medicamento que 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; que 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; que contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; se destinem a ser administrados 

por via parentérica.  

Este mesmo estatuto diz ainda que, a prescrição médica destes medicamentos é 

classificada como receita médica renovável, quando a prescrição compreende um tratamento 

crónico, sendo que prescrita medicação suficiente para 6 meses de tratamento, descritos na 

tabela 2 da Portaria n.º 1471/2004, de 21 de dezembro [6]. Como receita médica não renovável, 
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quando compreende tratamentos agudos ou não crónicos, apresentando uma validade mais 

curta, de apenas 30 dias, descritos na tabela 1 da acima referida [6]. Como receita médica 

especial, quando compreende prescrição dar origem a riscos importantes de abuso 

medicamentoso como é o caso dos estupefacientes e psicotrópicos. Como receita médica 

restrita, destinados a uso exclusivo hospitalar, a patologias cujo diagnóstico seja feito unicamente 

em ambiente hospitalar e a doentes em tratamento de ambulatório [5].  

4.1.1 Prescrição eletrónica  

Os termos da Portaria n.º 224/2015 de 27 de julho [7], estabelecem que atualmente 

existem dois tipos de prescrição eletrónica: a prescrição materializada e a prescrição 

desmaterializada ou sem papel. A receita eletrónica desmaterializada compreende numa 

prescrição acessível e interpretável por equipamentos eletrónicos, ou seja, o software tem de 

validar e registar a receita de medicamentos num sistema central de prescrições. Ao passo que, 

a receita eletrónica materializada é uma prescrição impressa. 

Seja qual for o tipo de prescrição eletrónica, a receita deverá ser prescrita de acordo com 

o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) e, assim, obedecer 

a parâmetros obrigatórios para poder ser validada antes de ser efetuada a dispensa [8]. 

Portanto, a prescrição médica tem de incluir a DCI, a dosagem, forma farmacêutica e o 

número de unidades. A receita desmaterializada pode incluir um medicamento em cada linha de 

prescrição, até um máximo de duas embalagens de cada, ou seis, se for um medicamento para 

tratamento prolongado [7]. No caso da receita materializada, podem ser prescritos até 4 

medicamentos diferentes, até ao máximo de 2 embalagens de cada [8].  

Os medicamentos unidose podem ser prescritos no correspondente a quatro 

embalagens por receita no caso da receita materializada e por linha no caso da receita 

desmaterializada. Quando o tamanho da embalagem ou a dosagem não estão expressos na 

prescrição médica, o farmacêutico deve optar por dispensar a embalagem de menor quantidade 

e a dosagem mais baixa comercializada [8]. 

No disposto 2 do referido artigo 2.º da Lei n.º 14/2000, de 8 de agosto [9], na redação 

conferida pela Lei n.º 11/2012, de 8 março [10], a prescrição pode indicar a denominação 

comercial do medicamento, por marca comercial ou indicação do nome do titular de AIM, quando 

não existe um medicamento genérico comparticipado ou para a qual só exista original de marca 

e licenças; e quando existe uma justificação técnico-científica do prescritor face à substituição 

do medicamento prescrito. Nestas situações deve constar na receita, para além da denominação 

comercial do medicamento a justificação técnica. 

As justificações técnicas estão previstas nas normas de prescrição, podendo ser usadas 

quando: o fármaco apresenta margem ou índice terapêutico estreito, devendo nestes casos 

constar na prescrição médica “Exceção a) do n.º 3 do art.º 6.º”. Esta justificação está limitada à 

prescrição de Ciclosporina, de Levotiroxina sódica e de Tacrolímus; quando o medicamento 

provocou reação adversa prévia reportada ao INFARMED, devendo nesta situação a receita 

médica apresentar “Exceção b) do n.º 3 do art.º 6.º - reação adversa prévia”; quando a 
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continuidade do tratamento é superior a 28 dias, a prescrição deve conter a menção “Exceção 

c) do n.º 3 do art.º 6.º - continuidade de tratamento superior a 28 dias” [10]. 

Sempre que indicadas as exceções a) ou b) o farmacêutico tem necessariamente de 

dispensar o medicamento prescrito pelo médico. No caso de ser mencionada a exceção c), por 

escolha do doente, é possível dispensar todos os medicamentos com um preço igual ou inferior 

ao prescrito, desde que cumpra a mesma DCI, dosagem e forma farmacêutica. 

Para além da identificação do medicamento, quer por DCI, quer por marca, na receita 

médica deve constar também a identificação do doente, através do nome, número do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), bem como o regime de comparticipação correspondente [8]. 

4.1.2 Prescrição manual 

Outra modalidade de prescrição médica, para além da via eletrónica, é a prescrição 

manual, legalmente regulada nos termos do artigo 8º da Portaria nº 224/2015, de 27 de julho, 

como receita médica pré-impressa. Assim, é possível emitir uma receita médica pré-impressa 

(manual) sempre que se verificarem situações de falência informática, de inadaptação do 

prescritor (o que tem de ser previamente confirmado e validado anualmente pela respetiva 

Ordem profissional), situações de prescrição no domicílio e situações onde o prescritor emite até 

um máximo de 40 receitas médicas por mês [7, 8]. Além dos requisitos impostos pelas 

prescrições eletrónicas, a receita manual deve apresentar a respetiva vinheta do médico 

prescritor, data e assinatura, bem como a vinheta do local de prescrição, se aplicável, e não 

podem conter rasuras nem ter caligrafias diferentes, apresentando sempre uma validade de 30 

dias [8]. 

4.1.3 Sistema de Comparticipação  

Com vista a uma política social de promoção do acesso ao medicamento, através do 

Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de junho, foi criado um sistema de comparticipação de MSRM, ou 

seja, mediante prescrição médica, o utente paga apenas uma parte do preço de venda ao público 

(PVP), ficando o restante montante como encargo do Estado. Este sistema estabeleceu escalões 

de comparticipação, consoante critérios de acessibilidade e justiça social [11]. A divisão destes 

escalões é feita considerando o grupo farmacoterapêutico do medicamento, a patologia a que se 

destina, a entidade prescritora e a existência de doentes que, portadores de determinadas 

patologias, apresentem um consumo aumentado de fármacos. 

O Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de maio [12], alterado pelo Decreto-Lei n.º 106-

A/2010, de 1 de outubro [13], define os 4 escalões atuais e respetivas percentagens de 

comparticipação. O escalão A tem uma comparticipação de 90% do preço de referência do grupo 

homogéneo, o escalão B tem comparticipação de 69%, o escalão C tem comparticipação de 

37%, e o escalão D tem comparticipação de 15%. O preço de referência do grupo homogéneo é 

calculado com base na média dos 5 preços mais baixo dentro desse mesmo grupo. Os grupos 

homogéneos pertencentes a cada escalão são regularmente atualizados e divulgados pelo 

INFARMED, estando agora regulados pela Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho [14].    

Existe ainda um regime especial de compartição, aplicável a pensionistas, em função de 

critérios de carência financeira, sendo que a comparticipação no escalão A é acrescida de 5% 
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(95%) e é acrescida de 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D (30%). A comparticipação do 

Estado no preço dos medicamentos para estes pensionistas é ainda de 95% para o conjunto dos 

escalões, para os medicamentos cujos preços de venda ao público sejam iguais ou inferiores ao 

5.º preço mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem [14]. 

Para além da comparticipação pelo regime geral ou pelo regime especial (baixos 

rendimentos), há situações excecionais, relacionadas com determinados medicamentos ou com 

determinadas patologias, em que se verifica um regime especial de comparticipação. Nestes 

casos, o médico prescritor deve indicar na receita a respetiva legislação aplicável. Por fim, os 

medicamentos considerados imprescindíveis para sustentação de vida, designados “life-saving”, 

como é o caso da insulina, são comparticipados na totalidade, pelo Despacho n.º 19650-A/2005, 

de 1 de setembro [15]. 

Em Portugal há vários subsistemas de comparticipação. No LMPQF só é aceite 

receituário dos seguintes subsistemas: Assistência na Doença aos Militares (ADM), Assistência 

na Doença aos Militares da Guarda (ADMG) e Polícia de Segurança Pública (SAD/PSP).  

4.1.4 Conferência e entrega de receituário  

A conferência do receituário é uma atividade muito importante na deteção de erros no 

aviamento das receitas e pode dividir-se em técnico-científica e administrativa. A conferência 

técnico-científica, possibilita detetar erros de dispensa de medicamentos e, contactando o utente, 

pode proceder-se a uma correção que garanta o cumprimento da prescrição, a segurança e a 

garantia do tratamento correto. A conferência administrativa deve proceder-se no mais curto 

espaço de tempo e permite organizar o receituário, de acordo com as regras em vigor, separando 

as receitas médicas por entidade e lote (30 receitas por lote), para que no final do mês se 

executem todos procedimentos que garantam o reembolso das comparticipações pagas pelo 

Estado e/ou subsistemas. 

No LMPQF – Sucursal do Porto, no final de cada mês são emitidos os verbetes de 

identificação do lote (que lhe são anexados) e as faturas, documentação que é depois enviada 

para o LMPQF – Sede. 

4.2 Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos  

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos atuam sobre o Sistema Nervoso 

Central e são-lhes reconhecidos efeitos de dependência física e psíquica e alteração 

comportamental. Assim, a sua dispensa está sujeita à prescrição de receita médica especial, 

uma vez que são alvo de um controlo restrito, de modo a evitar situações de abuso e uso 

indevido, mas também para impedir o seu desvio para tráfico ilegal. Posto isto, a sua 

comercialização está regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro [16]. 

A sua dispensa é da exclusiva responsabilidade de um farmacêutico e só é possível 

mediante apresentação de receita eletrónica, na qual só podem constar medicamentos 

pertencentes a este grupo terapêutico. Para além disso, a validação da receita requer o 

preenchimento de um formulário que garante a identificação do utente e do adquirente (através 

de um documento de identificação), a identificação do médico prescritor e o tipo de tratamento a 

que se destina. A documentação respeitante ao aviamento destas receitas deve ser 
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mensalmente enviada para o INFARMED e arquivada na farmácia em formato de papel durante 

3 anos.  

Mais ainda, caso se verifique uma necessidade urgente de determinados medicamentos 

pertencentes a este grupo e o utente não disponha de receita, estes podem ser dispensados à 

responsabilidade do farmacêutico. No entanto, devem destinar-se apenas a uso imediato, ou 

seja, a dose total não pode exceder a dose máxima a ser administrada de uma só vez [16]. 

4.3 Medicamentos manipulados  

A Portaria nº594/2004, de 02 de junho, aprova as boas práticas a observar na preparação 

de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar e define um medicamento 

manipulado como qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob 

a responsabilidade de um farmacêutico. Cabe, desta forma, ao farmacêutico responsável pela 

preparação do medicamento manipulado, garantir a qualidade do mesmo e verificar a sua 

segurança, no que às doses de substância ativa diz respeito, e à existência de interações que 

ponham em causa a estabilidade do medicamento ou a segurança do utente [17]. 

O LMPQF, em si próprio, é uma unidade de preparação de manipulados e, embora esta 

atividade não esteja inserida em qualquer enquadramento jurídico, ela é reconhecida pelo 

INFARMED. Contudo, qualquer produto com o selo do LMPQF, mesmo os lotes produzidos em 

escala “não-industrial” na sua sede, como é o caso da isoniazida ou da pasta de cocaína, 

fornecidos a todos os hospitais portugueses, sendo o único produtor a nível nacional, seguem as 

normas estipuladas nas boas práticas de fabrico de medicamentos. Como previamente indicado, 

o LMPQF dispõe de um laboratório equipado com todos os materiais e equipamentos 

necessários à preparação deste tipo de medicamentos, contudo, durante o decorrer do meu 

estágio não tive oportunidade de participar em nenhuma preparação. 

4.4 O aconselhamento farmacêutico  

No âmbito da farmácia comunitária, o farmacêutico é responsável por promover a saúde 

e o bem-estar do doente e do cidadão em geral, assegurando o direito a um tratamento com 

qualidade, eficácia e segurança. Para atingir este objetivo, e enquanto profissional que integra o 

sistema de saúde, a atividade do farmacêutico deve focar-se na prestação de Cuidados 

Farmacêuticos. Estes englobam um conjunto de processos clínicos tais como a cedência, a 

indicação, a revisão da terapêutica, a educação para a saúde, a farmacovigilância, o seguimento 

farmacoterapêutico e, no âmbito geral, a designada “ promoção do uso racional do medicamento” 

[2]. 

Devido à ampla distribuição geográfica e grande proximidade com a população, a 

farmácia comunitária muitas vezes acaba por ser a porta de entrada dos cidadãos no sistema 

nacional de saúde. Como tal, sempre que um utente se dirige à farmácia para obter uma 

“consulta farmacêutica”, o farmacêutico deverá tentar obter a informação suficiente para avaliar 

corretamente a situação daquele, perguntando sobre a idade, o problema e a sua origem, quais 

os sintomas, a sua intensidade, há quanto tempo persistem, se já tomou algum medicamento, 

qual, e quais os resultados no estado de saúde geral. A partir dessa informação, o farmacêutico 

deverá ser capaz de perceber se os sintomas estão associados a um problema que necessita 
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de cuidados médicos ou se, pelo contrário, pode ser resolvido de forma segura com MNSRM 

e/ou com medidas não farmacológicas [2].  

Na minha opinião, o farmacêutico deverá preferir a via não farmacológica para tentar 

resolver o problema. No entanto, se tal não for possível, o processo de indicação farmacêutica 

deverá incidir nos MNSRM. Para esta decisão o farmacêutico pode-se basear na informação 

científica atualizada disponível. O farmacêutico assume toda a responsabilidade da seleção do 

medicamento com melhor relação custo/benefício para a situação em causa.  

O utente deve ser informado, de forma clara e personalizada, sobre tudo o que de mais 

relevante houver para dizer relacionado com o medicamento e com vista à sua correta utilização, 

designadamente: posologia, modo de administração, precauções de utilização, efeitos adversos 

e interações. Se os sintomas, porventura, puderem estar associados a uma patologia mais 

complexa, o farmacêutico deve aconselhar o utente a recorrer a um médico. Para além disso, é 

fundamental alertar o doente para consultar um médico em caso de persistência e/ou 

agravamento dos sintomas. 

4.4.1 Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) podem ser definidos como 

medicamentos que não preenchem nenhuma das características do MSRM, estando a sua 

utilização vocacionada para o alívio dos sintomas de transtornos menores. Estes medicamentos 

são produtos de fácil acesso, uma vez que podem ser comercializados fora da farmácia, 

cumprindo com o Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de agosto [18].  

O Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho, redefine o termo de automedicação, a qual 

se entende pela “utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de forma 

responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e 

sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde”, de 

modo a compatibilizar a dispensa simultânea destes fármacos tanto em farmácia como noutras 

quaisquer entidades autorizadas [19].  

Esta maior facilidade de acesso aos medicamentos pode resultar numa utilização 

inapropriada, já que a aquisição e utilização de MNSRM pode ser realizada sem o 

acompanhamento de um profissional de saúde. Assim, recentemente foi criada uma lista de 

fármacos que, atendendo as suas características, apesar de continuarem a ser não sujeitos a 

prescrição, são moléculas de dispensa exclusiva em farmácia, regulamentada pelo Decreto-Lei 

n.º 128/2013, de 5 de setembro [20].  

4.4.2 Medicamentos à base de plantas 

No Estatuto do Medicamento define-se medicamento à base de plantas aquele que 

“tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, 

uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas 

em associação com uma ou mais preparações à base de plantas” [5]. Este tipo de produtos 

apresentam uma procura crescente pela população, pelo que o devido aconselhamento 

farmacêutico é fundamental, já que estes não são desprovidos de efeitos secundários e podem 
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inclusivamente interferir com a farmacoterapia do utente. No LMPQF, os medicamentos à base 

de plantas disponíveis destinam-se basicamente a situações de insónia ou distúrbios intestinais. 

4.4.3 Medicamentos homeopáticos  

O Estatuto do Medicamento regula e define a regras de apresentação dos medicamentos 

homeopáticos. Estes são classificados como MNSRM e devem ter obrigatoriamente a indicação 

“Medicamento Homeopático”, de forma visível e legível, em letras maiúsculas e sobre fundo azul. 

Para além disso, devem igualmente ter a indicação “Sem indicações terapêuticas aprovadas”. 

Durante o meu período de estágio nunca dispensei nenhum destes produtos. 

4.4.4 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Os produtos cosméticos encontram-se ao abrigo do Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de 

setembro e compreendem “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto 

com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e 

órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou 

principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom 

estado ou de corrigir os odores corporais” [21].  

Apesar do produto cosmético não poder ter qualquer tipo de atividade biológica, é 

responsabilidade do INFARMED a missão de controlar o mercado dos produtos cosméticos, 

segundo os mais elevados padrões de proteção da saúde pública, de modo a garantir aos 

profissionais de saúde e consumidores a máxima qualidade e segurança, como regulamentado 

pelo Decreto-Lei n.º 115/2009, de 18 de maio [22].  

Ao longo do estágio apercebi-me que este tipo de produtos constituem uma fração 

significativa dos artigos dispensados na sucursal do LMPQF, onde a sua procura provém, 

frequentemente, de indicação ou prescrição médica, o que se compreende pelo facto de o HFAR-

PP dispor de um serviço de dermatologia. Isto permitiu-me tomar conhecimento de várias 

afeções e patologias dermatológicas bem como o produto que melhor se enquadra nos diferentes 

casos.  

4.4.5 Suplementos alimentares  

O Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho [23], entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 

118/2015 de 23 de junho [24], refere que os suplementos alimentares são considerados géneros 

alimentícios e destinam-se a complementar ou suplementar uma alimentação saudável e 

equilibrada, não podendo nunca ser utilizados em sua substituição. Não são considerados 

medicamentos e, por isso, não podem alegar propriedades profiláticas, de prevenção ou cura de 

doenças, nem fazer referência a essas mesmas propriedades. Constituem fontes concentradas 

de determinados nutrientes ou outras substâncias sob a forma de comprimidos, cápsulas, 

saquetas, etc., com efeito nutricional ou fisiológico, nomeadamente vitaminas, minerais, 

aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras e várias plantas e extratos de ervas. 

A Direção Geral de Alimentação e Veterinária, enquanto organismo responsável pela 

definição, execução e avaliação das políticas de segurança alimentar, delega na Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica (ASAE), no âmbito das suas competências, a fiscalização do 

cumprimento das normas estabelecidas para a comercialização dos suplementos alimentares. 
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Este quadro jurídico é estabelecido no Decreto-Lei n.º 118/2015 de 23 de junho [24]. Na sucursal 

os suplementos multivitamínicos e os suplementos de magnésio são os que têm maior procura. 

4.4.6 Produtos dietéticos com caráter terapêutico 

O Decreto-Lei n. º74/2010, de 21 de junho, estabelece o regime jurídico dos produtos 

dietéticos para alimentação especial. Estes distinguem-se dos alimentos comuns devido à sua 

composição ou a processos especiais de produção, o que os torna adequados a uma 

alimentação especial que vise suplementar necessidades nutricionais particulares. Estes são 

regulados pela atual Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural [25].  

No LMPQF há uma grande oferta deste tipo de produtos pois por estar enquadrada nas 

instalações do HFAR-PP e considerando a faixa etária dos utentes, muito deles apresentam 

patologias graves e crónicas, são muitos os que se dirigem à sucursal para a sua aquisição, 

nomeadamente de iogurtes líquidos ou pudins destinados a nutrição entérica. 

4.4.7 Dispositivos médicos  

O Decreto-Lei n. º145/2009, de 17 de junho, por transposição das diretivas europeias, 

regula e descreve atualmente um dispositivo médico (DM) como “qualquer 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, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, 

destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, 

controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação 

ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da 

anatomia ou de um processo fisiológico; e controlo da conceção”[26]. 

Apesar dos DM serem desprovidos de ação química e biológica, estes são integrados 

nas classes I, IIa, IIb e III, tendo em conta a vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos 

potenciais riscos pela sua utilização, decorrentes da conceção técnica e do fabrico, do contacto 

com o corpo humano (temporário, curto prazo, longo prazo) e da anatomia afetada pela 

utilização. Assim a classe I exibe risco mais baixo, enquanto a classe III, um risco mais elevado. 

Os DM são uma área de conhecimento de elevado relevo clínico e económico no 

LMPQF, uma vez que é da sua responsabilidade responder às necessidades destes artigos para 

com os Deficientes das Forças Armadas (DFA), nomeadamente em cadeiras de rodas, próteses, 

ortóteses (auditivas, ortopédicas, etc.), canadianas, cintas, agulhas, algálias, sacos coletores de 

urina, fraldas, luvas, etc. Para além disso, a sucursal do LMPQF tem um protocolo com o Serviço 

de Estomatologia e Medicina Dentária do HFAR-PP, pelo que é da sua responsabilidade a 

aquisição e comercialização de próteses e implantes dentários. 

A avaliação das medidas de cada paciente para a aquisição de meias elásticas e de 

meias de compressão constitui também uma atividade diária na sucursal do LMPQF. 

4.4.8 Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Contrariando os exemplos e recomendações europeias, por revogação do Decreto-Lei 

n.º 185/2004, de 29 de julho [27], através do Decreto-Lei n.º 209/2006 de 27 de outubro [28], a 

regulação dos termos de AIM, comercialização, e controlo dos medicamentos de uso veterinário 
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(MUV) deixa de ser responsabilidade do INFARMED, passando a ser controlados pela Direção-

Geral de Veterinária.  

O Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho [29], alterado pelo Decreto-Lei n.º 314/2009, 

de 28 de outubro [30], regulamenta que a rotulagem do acondicionamento secundário e do 

acondicionamento primário dos MUV deve conter, para além do nome, DCI da substância ativa, 

dosagem, forma farmacêutica e espécie(s) alvo, a menção “USO VETERINÁRIO” impressa de 

forma destacada, em fundo verde. Por outro lado, os produtos de uso veterinário (PUV) são 

regulados pelo Decreto-Lei n.º 237/2009, de 15 de setembro [31], que estabelece as normas a 

que devem obedecer o fabrico, a autorização de venda, a importação, a exportação, a 

comercialização e a publicidade destes produtos.  

O mesmo decreto, refere que a dispensa de PUV deixou de ser parte integrante do ato 

farmacêutico, por alteração dos estatutos dos últimos. Refere ainda que dispensa de 

medicamentos veterinários sujeitos a receita médica veterinária e medicamentos veterinários 

preparados extemporaneamente, apenas é possível mediante a apresentação de uma receita 

médica veterinária [31]. 

O LMPQF não possui, regra geral, stock de medicamentos e produtos de uso veterinário. 

Quando necessário, a aquisição dos mesmos é solicitada por encomenda ao armazenista. Ao 

longo do estágio os produtos mais procurados foram antiparasitários para animais de companhia. 

5 Ética e deontologia 

O primeiro princípio deontológico do estatuto refere que “o exercício da atividade 

farmacêutica tem como objetivo essencial o cidadão em geral e o doente em particular”. 

Objetivando, o farmacêutico deverá zelar pelo bem-estar dos utentes, isto é, pôr o bem-estar do 

utente acima do seu interesse pessoal ou comercial, incluindo interesses financeiros, 

promovendo os direitos de acesso do utente a um tratamento seguro e eficaz [4].  

Deverá demonstrar igual dedicação para com todos, mostrando respeito pela vida e 

dignidade humanas, não discriminar as pessoas que procuram os seus conselhos, e procurando 

tratar e informar cada indivíduo, de acordo com as circunstâncias pessoais. Respeitar e 

salvaguardar o direito individual de confidencialidade, não disseminando informação, que 

identifique o utente, sem o seu consentimento aprovado ou sem justa causa. 

Compete também ao farmacêutico cooperar com colegas e outros profissionais de 

saúde, respeitando os seus valores e direitos. Os atos farmacêuticos devem englobar 

honestidade e integridade nas relações profissionais. Colaborar na preparação científica e 

técnica dos seus colegas, facultando-lhes todas as informações necessárias à sua atividade e 

ao seu aperfeiçoamento.  

Compete igualmente servir as necessidades dos utentes, da comunidade e sociedade, 

reconhecendo as responsabilidades associadas ao servir, por um lado, as necessidades do 

utente e, por outro, de toda a sociedade, atuando em ações que visem salvaguardar um ambiente 

de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado. Assim, o futuro exige que o farmacêutico 

possa prestar serviços cada vez mais eficientes e melhores, a um custo cada vez mais baixo, 
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sendo que o seu código deontológico deverá muitas vezes ditar quais os limites que não podem 

ser ultrapassados e qual o melhor caminho a seguir.  
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Parte II: Casos de Estudo 

Tema I: A Hiperplasia Benigna da Próstata 

A escolha deste tema foi mais que óbvia, uma vez que as características da população 

de utente do LMPQF – Sucursal Porto, que é na sua grande maioria, constituída por militares 

homens aposentados com mais de 50 anos, sendo que a prevalência de problemas de próstata 

e urinários é bastante elevada nesta faixa etária. Durante o estágio fui muitas vezes confrontado 

com questões e dúvidas dos utentes sobre os impactos desta patologia nas suas vidas, 

nomeadamente na função sexual.  

Esta situação, aliada ao facto de os medicamentos relacionados com a próstata serem 

das classes farmacológicas mais dispensados na sucursal do LMPQF, fez surgir a necessidade 

de consolidar conhecimentos sobre o assunto. Assim, o objetivo principal foi o aprofundamento 

da minha compreensão sobre a patologia, seguido da elaboração de uma via alternativa de 

comunicação de aspetos relevantes da hiperplasia pois nem todos os utentes sentem a confiança 

suficiente para falar sobre o assunto. 

1 Introdução 

A próstata é uma glândula sexual secundária, ovoide, de pequenas dimensões e com 

um peso de cerca de 20 gramas. Esta glândula situa-se na base da bexiga, atrás do púbis, e 

abrange os primeiros centímetros da uretra (uretra prostática). Contribui para o volume do 

esperma produzindo secreções que ajudam a manter as condições ótimas para a vitalidade e a 

mobilidade dos espermatozoides [32]. Anatomicamente esta glândula pode dividir-se em quatro 

zonas: a Zona Periférica, que corresponde a 70 % do volume glandular; a zona Central, que 

corresponde a 20 % do volume; a zona da Transição ou Periuretral, que compreende cerca de 

10 % da glândula; e a zona Fibromuscular anterior, que é uma zona não glandular e sem 

significado clínico [33].  

Após os 30 anos de idade a estimulação androgénica, nomeadamente a 

dihidrotestosterona (DHT), que é o metabolito ativo da testosterona, pode levar à proliferação 

das células desta glândula, originando um aumento de volume, o benign prostatic enlargment 

(BPE), que pode resultar na obstrução da uretra prostática, designado de benign prostatic 

obstruction (BPO) e assim causar sintomatologia do trato urinário inferior, descrita por lower 

urinary tract symptoms (LUTS). Esta é a tríade que caracteriza clinicamente a doença da 

Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP) [33, 34].  

A HBP pode ser definida como a proliferação microscópica das células do epitélio e 

estroma prostático, resultando num aumento macroscópico do volume da glândula, envolvendo 

essencialmente a zona central e a zona de transição [35]. Estruturalmente uma próstata normal 

compreende 70% de elementos glandulares e 30% de estroma fibromuscular mas na HBP esta 

relação de volumes altera-se de forma significativa [36].  

À medida que a HBP progride, tornam-se cada vez mais frequentes os transtornos a ela 

associados, como, por exemplo, o incidente de infeções do trato urinário (ITU) ou formação de 
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cálculos urinários. Nos doentes com doença em estádios mais gravosos pode ocorrer retenção 

urinária e insuficiência renal. Uma vez que a HBP é uma das mais frequentes doenças benignas 

entre os homens, é responsável por consideráveis impactos socioeconómicos em todo o mundo, 

nomeadamente nos países com indicadores de esperança média de vida mais elevados [37].  

Os LUTS podem ser divididos em três grupos: os de esvaziamento ou obstrutivos, de 

armazenamento ou irritativos e os pós-miccionais [32].   

2 Epidemiologia da Hiperplasia Benigna da Próstata 

Quando se tenta perceber a prevalência e incidência da HBP, com estudos de autópsia, 

os resultados são muito diferentes dos derivados da avaliação clínica, uma vez que nem todos 

os homens portadores de HBP histológica apresentam sintomas mas, também, porque entre os 

doentes que apresentam LUTS nem sempre a HBP é a responsável.  

Não há um consenso que estabeleça o grau de aumento da próstata necessário para 

suportar o diagnóstico da HBP. Uma vez que há muitos diagnósticos urológicos e não urológicos, 

para além da HBP histológica que apresentam estes LUTS, como, por exemplo, o cancro da 

próstata, o cancro da bexiga, a bexiga hiperativa, a cistite intersticial, a diabetes, a doença de 

Parkinson ou a esclerose múltipla, muitas vezes, a HBP clínica acaba por ser um diagnóstico de 

exclusão, quando todos os outros possíveis diagnósticos foram descartados [38, 39]. 

2.1 Prevalência da HBP histológica 

A prevalência de HBP histológica só pode ser determinada com base em estudos de 

autópsia. Data do ano de 1984 [34], o primeiro estudo sobre a prevalência da HBP histológica 

relacionado com a idade, compilando informação de vários estudos de autópsia a homens de 

várias idades. Este concluiu que a HBP histológica não foi observada em homens com idade 

inferior a 30 anos e que, ao atingir os 60 anos de idade, cerca de metade dos homens 

apresentava evidência histológica de HBP, com quase 90% ao atingir os 90 anos de idade [35, 

39] (anexo II).  

Sabe-se que o progresso da HBP histológica é condicionado tanto pelo envelhecimento 

como pela atividade androgénica [40]. A testosterona é convertida em DHT pela enzima 5-α-

redutase (5-AR). Existem dois subtipos de 5-AR, o Tipo 1 e o Tipo 2, sendo que na próstata são 

as 5-AR de tipo 2 as que se encontram em maioria. Está documentado que os homens com uma 

síndrome de deficiência 5-AR apresentam próstatas subdesenvolvidas, assim como numa taxa 

de incidência zero de HBP [41, 42]. Situações similares foram também observadas em indivíduos 

que tinham sido submetidos a intervenções de castração [43].  

Estudos com administração de inibidores 5-α-redutase (5-ARIs), a longo prazo, 

demonstraram que estes provocam uma redução do volume da próstata e também uma inibição 

futura do crescimento da próstata [44, 45]. Posto isto, é inevitável afirmar-se que a 

dihidrotestosterona tem um papel importante na mediação do desenvolvimento e proliferação da 

próstata. No entanto, não se observam correlações diretas entre o grau de aumento prostático e 

os níveis prostáticos de DHT [41], o que sugere que, embora a DHT permita o crescimento, esta 

não pode ser unicamente responsabilizada pelo aumento prostático final. 
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2.2 Epidemiologia Hiperplasia Benigna da Próstata clínica 

O cruzamento de dados de vários estudos transversais realizados em diferentes países 

permitiu a padronização de alguns parâmetros, visando determinar a prevalência da HBP clínica 

[46-49]. Considerou-se HBP clínica a todos os sujeitos que apresentassem um score igual ou 

superior a 8 no International Prostate Symptom Score (IPSS), uma taxa de pico de fluxo (Qmax) 

menor 15 ml/s e um volume da próstata maior que 20 cm3. Esta definição da HBP clínica mostra 

que a prevalência da doença é consistentemente “Age-Related” e que também ela é 

razoavelmente uniforme em todo o mundo [39] (anexo III). 

Verificou-se que homens com volume prostático maior que 50 cm3 têm um risco cinco 

vezes superior de apresentar LUTS de severidade moderada a grave, para além de 

apresentarem um risco três vezes superior de ter obstrução significativa da saída da bexiga, que 

é definida por uma Qmax menor que 10 ml/s. Estas observações sugerem que há uma relação 

entre o volume da próstata, a severidade dos LUTS, e o grau obstrução da bexiga, especialmente 

em homens com grandes aumentos de próstata [39, 47, 48]. 

2.3 História natural da Hiperplasia Benigna Próstata  

Os endpoints clínicos de progressão da HBP não tratada incluem o desenvolvimento de 

sintomas de gravidade severa, como a disfunção da bexiga manifestada por esvaziamento 

incompleto ou instabilidade do detrusor, a obstrução severa da saída da bexiga, a retenção 

urinária aguda (AUR), infeções urinárias recorrentes, insuficiência renal crónica, pedras na 

bexiga, incontinência urinária e hematúria [39, 50]. 

O estudo longitudinal de Olmstead County [51], envolvendo homens com idades entre 

os 40 e os 79 anos, realizou uma ecografia transretal e a determinação da Qmax urinário no início 

do estudo e 6 anos mais tarde. Os resultados demonstraram que o volume da próstata 

aumentava, em média, cerca de 1,6% por ano. Os homens com próstatas de maior volume no 

início do estudo apresentaram maiores taxas de aumento da próstata.  

Num outro trabalho realizado na mesma cidade e com a mesma população-amostra, os 

sujeitos foram classificados com sintomatologia moderada, usando critérios da American 

Urological Association (AUA), quando tinham um score entre 0 e 7, e com sintomas graves 

aqueles que apresentavam um score entre 8 e 35. Após 42 meses, 22% dos indivíduos passaram 

do grupo de sintomas moderados para o grupo da sintomatologia grave. Verificou-se um aumento 

do score em todas as faixas etárias, e que a maior progressão média de score foi observada na 

faixa etária de 60 a 69 anos [52]. 

Num estudo de terapia médica dos sintomas prostáticos para 5-ARIs, com o follow-up 

médio dos sujeitos de 4 anos e meio, os dados do grupo placebo dos ensaios clínicos permitiram 

demonstrar uma progressividade dos LUTS de moderado a grave. Também se observou uma 

diminuição das Qmax urinário, o que sugere uma progressiva obstrução da saída da bexiga [53]. 

Verificou-se que o desenvolvimento de AUR é bastante comum nos homens com HBP clínica, 

concordante com os dados dos estudos de Olmstead County que relatavam uma taxa de 

incidência cumulativa de AUR de 6,8 por mil pessoas por ano. Com o cruzamento de dados dos 

vários trabalhos, foi possível projetar que homens de 60 anos com LUTS moderados a graves 
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têm uma probabilidade de 13,7% de desenvolver AUR aos 70 anos [52-54]. Outros estudos 

permitiram observar correlações entre o risco de AUR em homens com LUTS com a obstrução 

da saída da bexiga (BOO) e com o aumento da próstata. Verificou-se que para próstatas maiores 

do que 58 cm3 o risco de desenvolvimento de AUR foi de 22%, num período de 4 anos de 

observação [44, 45, 55]. 

Uma vez que o antigénio específico da próstata (PSA) é produzido pelos tecidos em 

hiperplasia, seria de prever uma correlação direta ente os níveis séricos de PSA e o volume da 

próstata [56, 57]. Assim, o risco de desenvolver AUR também pode ser previsto a partir do nível 

sérico de PSA dos sujeitos em estudo. Verificou-se então, no estudo da finasterida, que para o 

terço dos indivíduos com níveis de PSA mais altos (PSA ≥ 3,3 ng/ml), o risco de AUR nos 4 anos 

de acompanhamento foi de 19,9% [45, 55, 58]. Concluindo, os parâmetros clinicamente 

importantes sobre a progressão da HPB nos homens com LUTS de severidade moderada a 

grave e com baixas taxas de pico de fluxo, são a progressão dos sintomas e o desenvolvimento 

de AUR. 

3 Fisiopatologia da hiperplasia benigna da próstata  

Os fármacos α-bloqueadores (ABs) demonstraram-se eficazes no relaxamento de 

músculo liso da próstata [59], enquanto uma terapêutica hormonal reduz o volume epitelial 

prostático [60]. Com base nestas observações clínicas e no mecanismo de ação destas 

farmacoterapias, pressupõe-se que os ABs e a terapia hormonal aliviam os LUTS, por diminuição 

da BOO e por retração da próstata, respetivamente. Assim, assume-se que a HBP é provocada 

tanto por elementos dinâmicos (contração do músculo liso) com estáticos (volume da próstata). 

Recuperando os dados de Olmstead County, verificou-se que apenas 3,4% de variação 

no score de sintomas AUA é atribuível ao volume da próstata, 5,7% de variação da Qmax é 

atribuível ao volume da próstata e 12,3% de variação da Qmax urinário é correlacionável com o 

score AUA [61]. Estas observações colocam em causa o paradigma simplista de que o aumento 

de volume prostático provoca a obstrução da saída da bexiga e este, por sua vez, é responsável 

pelos LUTS. Considerando que é claro que um aumento da próstata e obstrução da saída da 

bexiga pode contribuir para o desenvolvimento de LUTS, existem outros fatores não conhecidos 

que também os podem causar [39]. 

Os resultados de um estudo não encontraram uma correlação estatisticamente 

significativa entre a variação do score de sintomas AUA e a variação da Qmax, nos homens que 

receberam a ABs. O mesmo acontece quanto à variação do volume prostático e à variação do 

score AUA nos homens que tomaram finasterida [62]. Estes dados sugerem que os ABs e os 5-

ARIs podem promover a melhoria dos LUTS através de outros mecanismos que não apenas pelo 

relaxamento do músculo liso e pela redução do volume epitelial da próstata [39, 62].  

4 Fatores de risco para desenvolvimento de HBP 

Para além dos já referidos fatores etiológicos, como a idade ou a atividade androgénica, 

existem outros fatores que potenciam ou previnem o desenvolvimento da hiperplasia da próstata 

e suas complicações. Na população em geral, os fatores de risco também podem ser divididos 
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como intrínsecos ou não modificáveis, sendo eles a idade, genética e geografia, ou como 

extrínsecos ou modificáveis, sendo estes as hormonas sexuais, a dieta, o estilo de vida, a 

obesidade, consumo de álcool e tabaco, a síndrome metabólica e a diabetes [63]. No entanto, 

os estudos são bastante contraditórios sobre quais são realmente estes fatores e qual a sua 

interferência no HBP.  

4.1 Geografia  

Apesar da incidência global do binómio HBP/LUTS, diversos estudos internacionais 

demonstraram [64, 65] uma certa heterogenia na distribuição geográfica da prevalência da 

doença, uma vez que foram observados volumes de próstata mais baixos nos homens do 

sudeste da Ásia em comparação com populações ocidentais. No entanto, o menor volume nem 

sempre se correlacionou com uma menor prevalência de LUTS. Um estudo feito na Índia 

demonstrou que, embora os homens tivessem volumes prostáticos menores, em média de 

valores do score da IPSS era semelhante aos scores dos homens nas regiões ocidentais [66]. 

4.2 Fatores raciais e a herança familiar e genética   

Observa-se que o risco relativo ajustado à idade de necessidade de cirurgia para 

tratamento da HBP é semelhante entre homens negros e homens brancos, existe uma maior 

precocidade de intervenção cirúrgica para os homens negros, isto é, a cirurgia como tratamento 

é mais frequente, antes dos 65 anos, nos negros do que nos brancos [67, 68]. Um outro trabalho 

envolvendo 2480 homens nos Estados Unidos, os LUTS de severidade moderada a grave foram 

mais comuns em negros do que em brancos [69] e os negros tinham maior volume da zona de 

próstata total e de transição [70, 71].  

Observou-se uma predisposição genética para a HBP, isto é, os homens com história 

familiar de HBP têm um risco relativo de desenvolver HBP quatro vezes superior à restante 

população [72]. Também o polimorfismo genético, nomeadamente nas situações de nucleótido 

único, tem sido envolvido no aparecimento da HBP. Indivíduos que apresentam repetições CAG 

no gene que codifica o recetor androgénico têm um risco duas vezes superior de desenvolver 

HBP histológica e 16 vezes superior no caso de o polimorfismo ser no gene do PSA G-158 [63, 

73]. 

4.3 Fatores hormonais e fatores de crescimento 

Na próstata, a DHT, através da interação com os recetores androgénios, desencadeia a 

transcrição e produção de um conjunto de proteínas responsáveis pela modulação das células 

epiteliais [40, 74]. Para além disto, a DHT também ativa as células do estroma levando-as a 

libertar estradiol e fatores de crescimento que, por sua vez, estimulam a proliferação das 

glândulas prostáticas [40, 75]. Em situação oposta, a diminuição dos níveis de androgénios 

resulta numa quebra da síntese proteica, na retração do tecido prostático assim como na 

reativação dos processos de apoptose celular [60, 76]. 

Contrariamente à DHT, a ligação entre o estrogénio, os LUTS e a HBP não é muito clara, 

sendo que os dados existentes reportam tanto relações positivas, negativas e/ou sem relação 

[77]. No entanto, um estudo demonstrou a eficácia na redução da proliferação das células do 
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estroma, pela administração de moduladores seletivos dos recetores de estrogénio em 

combinação com inibidores da 5α-redutase [78] (anexo IV).  

Os androgénios têm uma ação direta na regulação prostática acima descrita mas 

também indireta, pelo estímulo da secreção de fatores de crescimento como o fator de 

crescimento epidérmico, fator de crescimento tipo insulina e, principalmente, os fatores de 

crescimento fibroblástico. Na próstata, o mais importante é o fator de crescimento fibroblástico 

básico que, quando comparado à próstata normal, tem uma expressão 2 a 3 vezes superior na 

HBP [63]. Após a sua libertação, os fatores de crescimento ativam mecanismos específicos nas 

células prostáticas, como a proliferação das células epiteliais e do estroma, surgindo assim a 

hipótese de uma correlação entre os fatores de crescimento e o ambiente hormonal da próstata, 

onde o desequilíbrio entre a proliferação e a apoptose celular origina a HBP [63, 79]. 

4.4 Síndrome metabólica, doença cardiovascular e 

obesidade 

A síndrome metabólica é um quadro clínico de disfunções metabólicas que aumenta o 

risco de doenças cardiovasculares e resulta, sobretudo, de fatores comportamentais alteráveis 

como a inatividade física e maus hábitos alimentares [80]. Os dados publicados sugerem uma 

forte associação de componentes da síndrome metabólica com um risco aumentado de HBP e a 

severidade dos LUTS. Por exemplo, dos 2 372 participantes do sexo masculino no Third National 

Health and Nutrition Examination Survey, aqueles diagnosticados com pelo menos 3 das 

disfunções da síndrome metabólica apresentaram um risco de LUTS 80% maior, em comparação 

com o risco dos que não apresentam nenhuma disfunção [81].  

O peso, o índice de massa corporal (IMC) [82, 83] e o perímetro da cintura [84] foram 

positivamente relacionados com o volume da próstata, isto é quanto maior é o peso, o IMC ou 

circunferência da cintura, maior é o volume da próstata. Além disso, alguns estudos de coorte 

têm demonstrado que os homens obesos têm um risco aumentado de HBP e de LUTS [83]. Num 

estudo, os indivíduos obesos (IMC ≥ 35 kg/m2) apresentavam 3,5 vezes maior risco para 

desenvolvimento de HBP do que os participantes não obesos (IMC < 25 kg/m2 [82].   

No entanto, os resultados de um outro estudo de caso-controlo foram opostos aos 

anteriores, uma vez que foi descrita uma correlação inversa entre o risco de desenvolvimento de 

HBP e os valores de IMC e o perímetro da cintura [85]. Da mesma forma, não se encontrou 

associação entre as várias medidas antropométricas e a incidência da HBP nos dados do estudo 

Olmsted County [86]. 

4.5 Atividade física  

Os níveis de atividade física têm sido associados a uma diminuição do risco de 

hiperplasia prostática benigna e de severidade de LUTS em vários estudos, sugerindo que o 

exercício é um fator de proteção [82]. Num estudo de coorte em Massachusetts, os homens que 

referiam ter maiores níveis de atividade física apresentavam um risco 50% mais baixo de HBP 

clínica, em comparação com aqueles que relataram uma menor atividade física [87]. No que diz 

respeito às correlações da atividade física com a severidade das LUTS, observam-se os mesmos 
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padrões. Os sujeitos envolvidos no Third National Health and Nutrition Examination Survey, que 

relataram ter pouca ou nenhuma atividade física, apresentavam duas vezes mais probabilidade 

de progressividade dos LUTS, em comparação com aqueles que se diziam mais ativos [88]. 

4.6 Consumo de tabaco e álcool 

No que se refere ao consumo de tabaco, os estudos existentes são muito contraditórios. 

Isto porque uns defendem um efeito protetor face a HBP [87, 89] enquanto outros defendem um 

efeito promotor da doença [90, 91]. Uma vez que o consumo de tabaco promove a doença 

cardiovascular e esta é associada a um risco aumentado de síndrome metabólica [92], uma 

relação de proteção com a HBP também parece ser contraditória à luz dos outros fatores de risco 

já mencionados.  

A influência na HBP e o consumo de álcool também não gera concordância entre 

estudos, sendo que a maioria deles aponta num efeito protetor do álcool [90]. No entanto, uma 

vez que o consumo moderado de álcool tem sido associado a uma diminuição do risco de 

complicações cardiovasculares, uma potencial explicação é a de que o álcool diminui HBP e 

LUTS através dos efeitos benéficos sobre o sistema cardiovascular [82]. 

5 Impacto socioeconómico  

5.1 Impacto económico e social 

Estima-se que a HBP e as morbilidades que lhe estão associadas são a terceira patologia 

que maiores despesas de saúde acarreta nos países desenvolvidos, uma vez que o consumo de 

bens e serviços de saúde (consultas médicas, internamentos, medicamentos) relacionados com 

a HBP é enorme. Como exemplo, refira-se que em 2001 os custos associados à HBP em 

Inglaterra foram de 89,7 milhões de libras, dos quais £48,4 milhões em farmacoterapia e £41,3 

milhões para a resseção transuretral prostática (RTUP) [93].  

Nos Estados Unidos o cenário é idêntico sendo que, em 1993, estimou-se que os custos 

referentes ao tratamento de HBP superavam os 4 biliões de dólares [94, 95]. De referir ainda que 

o volume de vendas de medicamentos para o tratamento da HBP atingiu os $US 4.8 biliões em 

2009 [96] e o tratamento de HBP com recurso farmacoterapêutico faz-se apenas nos casos de 

sintomatologia baixa a moderada, o que significará que os custos totais são inevitavelmente 

muito mais elevados. Não existem dados compilados relativos à realidade nacional. 

5.2 Impacto social através da qualidade de vida 

O impacto na qualidade de vida (QoL) dos doentes com HBP pode ser tremendo. Apesar 

disso, não tem o seu devido peso nos questionários de avaliação dos LUTS, como os critérios 

IPSS, apesar de ser a metodologia mais usada para o efeito. Nesta situação, é necessário ter 

em conta que interferem na QoL dos doentes, tanto os sintomas como os efeitos secundários do 

seu tratamento. 

Existem várias ferramentas para avaliar a qualidade de vida destes doentes, sendo o 

mais apropriado o Medical Outcomes Study. Através do seu uso em vários estudos, apurou-se 

que entre 30 a 49% dos doentes com sintomas moderados a graves relatam interferência na sua 

atividade do dia-a-dia. O agravamento da severidade dos sintomas está relacionado com uma 
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condição física débil, a perda da vitalidade, deterioração da saúde mental e da perceção da 

condição de saúde global [97]. Os dados indicam que os sintomas mais prevalentes são os de 

esvaziamento, mas são os de armazenamento os que mais incomodam os doentes [98]. 

A noctúria, que se inclui nos sintomas de armazenamento, é referenciado em vários 

trabalhos como o principal responsável pela diminuição dos índices de QoL [99]. É o mais 

prevalente na disfunção miccional e surge em 66 % dos homens dos 50 aos 59 anos e em 91 % 

dos homens com idade superior a 80 anos [100]. A noctúria, enquanto sintoma que obriga o 

doente a acordar uma ou mais vezes durante a noite, revela-se bastante perturbadora do sono 

e do descanso, tanto do doente com das pessoas que com ele habitam [101]. Disto resulta uma 

diminuição da produtividade laboral e um aumento dos níveis de ansiedade, bem como 

disfunções neurológicas associadas ao cansaço [99, 102].  

6 Diagnóstico   

6.1 História Clínica  

Foram criados diferentes questionários e índices de sintomas, com intuito de objetivar e 

uniformizar a severidade patológica. Estes métodos apresentam-se como ferramentas de auxílio 

de elevada utilidade, permitindo a monitorização da severidade e da evolução da doença, 

expressando de forma quantitativa uma situação de subjetividade evidente, como é a 

quantificação das LUTS. Entre eles há a destacar o International Prostate Symptom Score 

(IPSS), que é o método mais utilizado pela comunidade clinica. Outo método é o American 

Urological Association Symtom Index (AUA-SI), mais utilizado em estudos sobre os LUTS [103]. 

Estes dois questionários têm perguntas bastante idênticas, encontrando-se nos anexos V e VI. 

6.2 Exame médico 

Para os doentes com queixas de LUTS e suspeita de BPH deve ser realizado o exame 

do toque rectal (DRE). Embora não elucide sobre o real volume da próstata, as estimativas do 

DRE são correlacionadas com o tamanho da próstata [104]. Um aumento da próstata, simétrico 

e de palpação suave, são achados consistentes com HBP. Outros achados, como assimetria, 

firmeza, áreas duras ou nódulos discretos, devem levantar a suspeita de cancro de próstata. 

Deve ser realizado um exame neurológico concentrado de forma a despistar causas neurológicas 

de LUTS [105, 106]. 

6.3 Exames complementares de diagnóstico 

6.3.1 O exame de urina 

A análise da urina deve ser realizada em situações de LUTS para avaliar a glicosúria, 

leucocitúrias e hematúrias. A leucocitúria é sugestiva de ITU e deve ser ainda avaliada com 

urocultura e tratada com antibióticos. O achado de hematúria requer testes adicionais para excluir 

doenças malignas do trato geniturinário [105]. 

6.3.2 Determinações bioquímicas 

A determinação dos níveis séricos de PSA, creatina e de mediadores inflamatórios é 

geralmente realizada com diferentes intuitos, nomeadamente para o despiste de outras 
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patologias. Os níveis de PSA devem ser determinados porque, apesar da correlação com a HBP 

não ser exata, o rácio entre os níveis séricos de PSA livre e PSA total parecem permitir diferenciar 

entre situações de HBP e situações de cancro da próstata [105, 107, 108]. 

6.3.3 Ecografia transretal e exames urodinâmicos 

 Apesar de ecografia transretal fornecer uma medição mais precisa do volume da 

próstata do que a DRE, esta não é recomendada para a avaliação inicial de LUTS, relacionada 

à HBP. Apenas deverá ser feita quando a intervenção cirúrgica é vista como o próximo passo 

terapêutico [105]. Estudos urodinâmicos, como a fluxometria e a Qmax, devem ser reservados 

para casos de LUTS complicados, como casos em que os componentes da avaliação clínica 

estão em conflito, quando a doença neurológica está presente ou quando pouco ou nenhum 

benefício ocorre com o tratamento [105]. 

7 Estratégias de abordagem à doença 

Tanto a HBP como os LUTS não são, em si próprias, life-threatening diseases, contudo, 

os seus impactos na QoL são inegáveis e não podem ser subestimados. Esses impactos devem 

igualmente ser tomados em consideração na abordagem terapêutica da HBP. Até certo ponto, o 

objetivo essencial do tratamento tem sido o aliviar dos LUTS que resultam do aumento da 

próstata. Ultimamente, o tratamento também tem em atenção o progresso da doença e a 

prevenção dos transtornos que estão associadas à HBP/LUTS. 

Até ao início dos anos noventa, o tratamento aplicado na HBP era a vigilância ativa (VA), 

a ressecção transuretral da próstata (RTUP) e a prostatectomia aberta, sendo estes últimos de 

natureza bastante invasiva. A inovação científica traduziu-se em opções de terapêutica 

farmacológica eficazes e seguras que se foram consolidando como abordagem de 1ª linha no 

tratamento da doença, permitindo adiar o recurso à cirurgia ou mesmo evitá-lo [108, 109]. A VA 

e o tratamento farmacológico devem ser a atitude a adotar para o tratamento da HBP. Ambas 

indiciam bons resultados no controlo de LUTS e têm associadas poucas reações adversas.  

Porém, em alguns doentes, estes resultados não são alcançados e, por isso, recorre-se 

a um tratamento invasivo [32, 108]. As situações de agravamento dos LUTS refratários à 

farmacoterapia são a indicação mais frequente para tratamento cirúrgico [108, 110]. Outras 

situações de indicação taxativa para o tratamento cirúrgico são os quadros de retenção urinária 

refratária e/ou recorrente, litíase vesical, hematúria de origem prostática persistente que resiste 

à terapêutica com os 5-ARIs, insuficiência renal ou divertículos volumosos ou sintomáticos, e 

infeções urinárias recorrentes [108]. O tratamento da HBP e seus sintomas deverá obedecer ao 

diagrama de decisão das normas da direção-geral de saúde para a HBP [111] (anexo VII).  

7.1 Vigilância Ativa 

A vigilância ativa (VA) é a recomendação das associações de urologia europeia e 

americana para os pacientes com sintomas leves, isto é, com um score dos sintomas inferior a 

8, ou sintomas moderados a graves sem prejuízo em termos de qualidade de vida [109, 112]. 

Este processo deve incluir a educação do doente, a intervenção nos fatores de risco modificáveis, 

e fazer-se uma reavaliação anual. Os pacientes devem ser informados sobre o risco de AUR, 
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que é aumentada para aqueles com sintomas moderados a graves, as taxas de fluxo urinário 

diminuído, volumes prostáticos maiores, aumento do PSA no soro e idade avançada [54, 58]. A 

VA é inadequada para pacientes com complicações de obstrução da saída da bexiga 

relacionadas com BPH, tais como insuficiência renal, ITU recorrente, pedras na bexiga e 

retenção urinária refratária [105]. 

7.2 Abordagem farmacológica  

Esta abordagem farmacoterapêutica estava inicialmente restrita a três classes de 

medicamentos: os inibidores da 5-alfa-redutase, os alfa-bloqueadores e moléculas 

fitoterapêuticas. Outras classes farmacológicas foram surgindo, como os inibidores da 

fosfodiesterase tipo 5 ou os fármacos antimuscarínicos e foram também introduzidos métodos 

da terapêutica combinada [113]. 

7.2.1 Antagonistas dos recetores α-adrenérgicos  

Os antagonistas dos recetores α-adrenérgicos, vulgarmente conhecidos por α-

bloqueadores (ABs), foram a primeira classe farmacológica desenvolvida para o controlo 

sintomatológico da HBP. Devido ao seu rápido início de ação, boa eficácia e baixa frequência e 

severidade de efeitos adversos, os ABs são considerados a primeira linha de tratamento 

farmacológico de LUTS e, apesar não impedirem a progressão da HBP histológica, atenuam o 

impacto dos LUTS na QoL, pelo que continuam a ser amplamente usados. As moléculas 

disponíveis atualmente no mercado incluem a alfuzosina, doxazosina, silodosina, tansulosina e 

a terazosina [105, 108, 113].  

7.2.1.1 Mecanismo de ação 

Os ABs têm como objetivo inibir o efeito de noradrenalina endogenamente libertada nas 

células do músculo liso da próstata e, assim, reduzir o tónus do músculo prostático e a BPO 

[114]. Contudo, estes têm pouco efeito sobre resistência urodinâmica da saída da bexiga [115], 

e a melhoria dos LUTS associada ao tratamento, está fracamente correlacionada com obstrução 

[116]. Os recetores α1-adrenérgicos localizados fora da próstata, principalmente na bexiga, 

podem desempenhar um papel como mediadores dos efeitos. Os recetores α1-adrenérgicos, 

nomeadamente os subtipos α1B ou α1D, presentes nos vasos sanguíneos, noutras células do 

músculo liso não prostáticas e no sistema nervoso central, estão na origem dos efeitos adversos 

observados [113]. 

7.2.1.2 Eficácia 

Paralelismos indiretos e diretos limitados entre α1-bloqueadores demonstram que as 

diferentes moléculas têm uma eficácia semelhante, em doses equiparadas [117]. Embora a 

terapêutica demore semanas a atingir a eficácia plena, verificaram-se melhorias significativas 

quando comparadas com o placebo, em apenas alguns dias. Existem estudos que observaram 

uma eficácia semelhante na melhoria do score IPSS dos sujeitos com LUTS leve, moderada, ou 

grave [118], originando uma redução do score IPSS entre 30-40% e um aumento da Qmax em 

cerca de 20-25% [113, 117].  

A eficácia dos ABs é semelhante entre os grupos etários [118]. Contudo, não reduzem o 

tamanho da próstata [119] nem diminuem o risco de AUR nos estudos de longo prazo efetuados 
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[53, 120], acabado por levar à intervenção cirúrgica. A redução do IPSS e a melhoria Qmax parece 

ser mantida durante pelo menos quatro anos [108]. 

7.2.1.3 Tolerância e efeitos adversos 

A distribuição nos tecidos do trato urinário inferior, a seletividade subtipo e os perfis 

farmacocinéticos das formulações podem contribuir para o perfil de tolerabilidade farmacológico. 

Os efeitos adversos mais frequentes são a astenia, as tonturas e a hipotensão ortostática, em 

especial nos doentes com comorbidades cardiovasculares e/ou com terapêutica anti-

hipertensora [121]. Em oposição, a incidência de hipotensão com a silodosina é quase nula, isto 

porque tem maior seletividade para o recetor de subtipo α1A-adrenérgico [122]. Observou-se um 

pequeno efeito benéfico sobre a função eréctil, contudo, podem causar disfunção [123] sobretudo 

na terapia com silodosina [124]. Os ABs também implicam especial atenção em cirurgias 

oftalmológicas [113, 125]. 

7.2.2 Inibidores da 5-α-redutase 

Outra classe farmacológica amplamente utilizada são os 5-ARIs. A sua aplicação deve 

ser concedida aos doentes com LUTS moderada a grave, com um volume prostático superior a 

40 cm3 e/ou com a concentração sérica de PSA elevada, superior a 1,4 - 1,6 ng/ml [105, 113]. 

Como têm um início de ação lento, são adequados para o tratamento a longo prazo. O seu efeito 

nos níveis séricos de PSA deve ser tido em consideração aquando do rastreio do cancro da 

próstata. Os inibidores da 5α-redutase atualmente no mercado são a dutasterida e a finasterida. 

A finasterida inibe um subtipo 2 da 5-α-redutase ao passo que a dutasterida inibe os dois subtipos 

com idêntica potência, sendo por isso chamado “dual 5-ARI” [113]. 

7.2.2.1 Mecanismo de ação  

Os inibidores da 5a-redutase bloqueiam a conversão da testosterona em 

dihidrotestosterona em células do estroma prostático através do bloqueio da enzima 5-α-

redutase, mas também reativam os processos de apoptose de células epiteliais da próstata que 

conduz a uma redução do tamanho da próstata e à redução sérica do PSA após 6 a 12 meses 

de tratamento [113, 126, 127]. 

7.2.2.2 Eficácia  

Como referido, só entre o 6º e o 12º mês de terapêutica se conseguem detetar efeitos. 

Após 2 a 4 anos de terapia verificou-se que o score IPSS reduz-se em 15 - 30%, há retração do 

volume prostático em 18 - 28% e um aumento da Qmax, entre 1,5 - 2,0 ml/s, em doentes com 

LUTS secundários à BPE. A comparação indireta e direta de estudos individuais e comparativos 

permite apontam, com dutasterida e finasterida, para uma eficácia idêntica no tratamento dos 

LUTS [53, 120, 128]. A sua eficácia depende do tamanho inicial da próstata, não se tendo 

verificado efeitos clínicos nos doentes com próstatas inferiores a 40 cm3 [128, 129]. 

Comparações entre 5-ARIs e ABs indicam que os primeiros são mais lentos na redução 

de LUTS e que a finasterida é menos eficaz do que a doxazosina ou a terazosina, mas igualmente 

tem eficácia equiparada à tansulosina [53, 130, 131]. Um ensaio de longo prazo com dutasterida 

em doentes sintomáticos, com volume prostático superior a 30 cm3, mostrou que a dutasterida 

tinha uma eficácia igual ou superior à tansulosina [120, 132]. Quanto maior o volume inicial da 
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próstata ou a concentração sérica de PSA, mais rápidos e pronunciados foram os efeitos da 

dutasterida [108]. Os dois fármacos mostraram um impacto significativo, a longo prazo, na 

redução do risco de retenção urinária aguda ou da necessidade de cirurgia [45, 53, 133]. 

7.2.2.3 Tolerância e efeitos adversos 

Os efeitos adversos mais relevantes estão relacionados com a função sexual, tendo um 

impacto considerável na redução da libido, na função erétil e, menos frequentemente, na 

ejaculação [53, 120]. A incidência de disfunção sexual e outros efeitos adversos é baixa e 

diminuiu após o primeiro ano de tratamento. Também foi observado o desenvolvimento de 

ginecomastia em cerca de 1-2% dos pacientes. 

Os dados de ensaios sobre quimioterapia do cancro da próstata evidenciam uma maior 

incidência de cancro nos grupos tratados com 5-ARIs, em comparação com o placebo [134, 135]. 

Ainda que nenhuma relação causal entre 5-RAIs e o cancro da próstata tenha sido comprovada, 

os doentes que fazem 5-ARIs devem fazer a avaliação do PSA sérico regularmente. O aumento 

confirmado no PSA sérico deverá ativar uma vigilância mais apertada sobre a próstata [108]. 

7.2.3 Antagonistas dos recetores muscarínicos 

Os medicamentos antimuscarínicos ou anticolinérgicos são fármacos de primeira 

escolha em situações de incontinência urinária e só recentemente começaram a ser utilizados 

no tratamento da HBP. Contudo, são ainda insuficientes os dados existentes acerca da eficácia 

destes em doentes de qualquer idade com LUTS [108, 136].  

Assim, a terapêutica com antimuscarínicos está recomendada apenas quando há 

queixas de LUTS, com predomínio de sintomas de armazenamento ou irritativos, desde que os 

doentes não apresentem obstrução significativa. Os medicamentos devem ser prescritos com 

precaução e é aconselhada a reavaliação regular do IPSS e do resíduo urinário pós miccional 

(PVR) [113]. Os antagonistas dos recetores muscarínicos autorizados para o tratamento da 

bexiga hiperativa (OAB) e de sintomas de armazenamento, tanto em homens como em mulheres, 

são a darifenacina, a oxibutinina, a fesoterodina, a solifenacina, a propiverina, a tolterodina e o 

cloreto de tróspio.  

7.2.3.1 Mecanismo de ação  

O controlo neurológico do músculo detrusor é responsabilidade do sistema nervoso 

autónomo parassimpático, cujo neurotransmissor principal é a acetilcolina, que estimula os 

recetores muscarínicos (recetores colinérgicos) presentes células do músculo liso. Os recetores 

muscarínicos estão presentes em outros tipos de células, tais como células uroteliais de bexiga 

ou do sistema nervoso periférico e central. São conhecidos 5 subtipos de recetores muscarínicos, 

dos quais os M2 e os M3 são predominantes no músculo detrusor. Os M2 são mais numerosos, 

mas o subtipo M3 é funcionalmente mais importante nas contrações da bexiga em humanos 

saudáveis [137, 138]. A inibição dos recetores muscarínicos condiciona o tónus muscular liso e 

o limiar sensorial da bexiga [108].  
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7.2.3.2 Eficácia 

No passado, os ensaios com antimuscarínicos foram maioritariamente testados em 

mulheres porque se acreditava que os LUTS nos homens eram causados em exclusivo pela 

próstata e, portanto, eram tratados com fármacos específicos da próstata. 

Os estudos post hoc de ensaios clínicos randomizados (RCT) sobre o tratamento da 

OAB e focando apenas um grupo de homens, demonstraram que a tolterodina reduziu a 

incontinência de urgência, a frequência diária de micção e melhorou a perceção do benefício do 

tratamento pelo paciente, em comparação com o placebo [139]. A solifenacina melhorou 

claramente o score da perceção geral de problemas de bexiga [140], ao passo que a fesoterodina 

indicou melhorias na frequência de micção, de episódios de urgência, e de incontinência urinária 

de urgência [141].    

Em ensaios clínicos abertos com tolterodina, a frequência diurna, noctúria, incontinência 

de urgência e IPSS foram significativamente reduzidos em comparação com os valores inicias, 

após 12 a 25 semanas de tratamento [142]. Na avaliação da eficácia e segurança da tolterodina 

e tansulosina em homens com LUTS incluindo OAB, os pacientes que receberam tolterodina em 

monoterapia apresentaram apenas melhorias relacionadas com a incontinência de urgência, mas 

não demonstraram qualquer melhoria do IPSS [143]. Uma análise posterior concluiu que os 

homens inicialmente com níveis séricos de PSA inferiores 1,3 ng/ml e com próstatas menores 

são os que mais beneficiam dos antimuscarínicos [144]. 

7.2.3.3 Tolerância e efeitos adversos 

Os antimuscarínicos são geralmente bem tolerados. Os efeitos secundários mais 

frequentes são a sensação de boca seca (16%), tonturas (5%), a obstipação (4%), nasofaringites 

(3%) e dificuldades de micção (2%).  

O aumento do PVR nos homens sem BOO é mínimo e sem diferença significativa em 

comparação com o placebo. A incidência de retenção urinária nos homens sem BPO foi 

comparável com placebo, nos ensaios da tolterodina. Tratamentos de curto prazo com fármacos 

antimuscarínicos em casos com BOO parecem seguros [113, 145].  

7.2.4 Inibidores da fosfodiesterase tipo 5  

Os inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (i-PDE5s) são bem conhecidos pela sua eficácia 

no tratamento da disfunção eréctil. Até ao momento, apenas o tadalafil 5 mg, em toma diária, 

está indicado para o tratamento de LUTS nos homens com ou sem disfunção eréctil. Os dados 

indicam que os i-PDE5s são mais eficazes nos homens mais novos e com IMC baixo [146].  

A experiência com tadalafil nos tratamentos de LUTS é insuficiente para se tirarem 

conclusões sobre a sua eficácia e tolerabilidade em períodos de utilização superior a 1 ano [147]. 

Há informações limitadas sobre sua influência na redução do tamanho da próstata e nenhuma 

sobre a progressão da doença. 

7.2.4.1 Mecanismo de ação 

Os i-PDE5s atuam por aumento da concentração e da atividade intracelular da 

monofosfato de guanosina cíclica, reduzindo desta forma o tónus do músculo liso do músculo 

detrusor da próstata e da uretra. As fosfodiesterase tipo 4 e tipo 5 são as preeminentes no trato 
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urinário inferior [148]. O óxido nítrico e as fosfodiesterases podem estar envolvidos no ciclo da 

micção por inibição das vias reflexas na medula espinal e na neurotransmissão da uretra, 

próstata ou da bexiga [149]. Pensa-se que o bloqueio das fosfodiesterases aumenta a perfusão 

de sangue e oxigenação do trato urinário inferior, mas o mecanismo exato desta ação está por 

determinar. Os i-PDE5 podem ainda reduzir a inflamação crónica da próstata e da bexiga [150]. 

7.2.4.2 Eficácia  

Os dados dos RCT sobre a eficácia dos três i-PDE5s disponíveis por via oral indicam 

que, com o seguimento médio de 12 semanas, a monoterapia de um i-PDE5 conseguiu melhorar 

significativamente o Índice Internacional de Função Erétil (IIEF) e o score IPSS. Contudo, não se 

observaram melhorias significativas na Qmax em comparação com o placebo [146].  

Nos ensaios com tadalafil 5 mg verificou-se uma redução significativa do score IPSS 

traduzindo-se na melhoria em cerca de 22-37% em relação ao placebo [151, 152]. Estes 

impactos nos sintomas têm sido documentados logo após a primeira semana de tratamento. Num 

estudo envolvendo homens sexualmente ativos com LUTS provocada por HBP e disfunção 

eréctil, o tadalafil mostrou melhorias nas duas condições [153]. Por último, um RCT, não incluído 

na análise acima citada, observou um aumento estatisticamente significativo na Qmax com 

tadalafil em comparação com placebo. O tadalafil não teve impacto significativo sobre o PVR 

[154]. 

7.2.4.3 Tolerância e efeitos adversos 

Os i-PDE5s têm como efeitos secundários mais frequentes a dor de cabeça, a dor nas 

costas, tonturas e dispepsia. Os i-PDE5s estão contraindicados em doentes que usam 

vasodilatadores, nicorandil ou os ABs, doxazosina e a terazosina [146]. Também estão 

contraindicados em doentes com angina de peito instável, casos recentes de enfarte do 

miocárdio (há menos de 3 meses) ou acidente vascular cerebral (há menos de 6 meses), 

insuficiência do miocárdio, hipotensão, pressão arterial mal controlada e hepática significativa, 

insuficiência renal ou em caso de neuropatia ótica isquémica anterior com súbita perda de visão 

já conhecida ou ocorrida após o uso de i-PDE5s [113]. 

7.2.5 Fitoterapia  

O interesse em tratamentos alternativos da HBP tem aumentado, principalmente após 

alguns dados epidemiológicos terem apurado menor incidência de HBP e de adenocarcinoma 

da próstata em populações que ingeriam frequentemente certos compostos de origem vegetal 

[155]. Os extratos de plantas no tratamento da HBP são bastante heterogénicos, mas incidem 

sobretudo em fitosteróis, fitoestrogénios, terpenos, ácidos gordos e flavonoides, contudo os 

dados sobre a sua eficácia são insuficientes [108, 155]. As guidelines europeias não 

recomendam a utilização de nenhum fitoterápico, no entanto, o extrato de Serenoa repens 

(Permixon® Pierre Fabre) tem indicação terapêutica e é bastante utilizado no controlo dos LUTS.  

7.2.5.1 Mecanismo de ação 

In vitro, os extratos de plantas mostraram ter efeitos anti-inflamatórios, anti-androgénicos 

e estrogénicos, efeitos de inibição da lipoxigenase, dos fatores de crescimento de proliferação 

das células prostáticas. Também indicaram inibição dos recetores α-adrenérgicos, da 5-α-
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redutase, dos recetores colinérgicos muscarínicos, recetores da dihidropiridina e os recetores 

vanilóides, e também podem neutralizar radicais livres [155-157]. Estes efeitos não foram 

confirmados in vivo e os mecanismos precisos de ação destes extratos são pouco claros [113]. 

7.2.5.2 Eficácia  

A maior complicação para comprovar a eficácia dos fitoterápicos é a grande 

heterogeneidade de compostos entre extratos da mesma planta produzida por diferentes 

empresas e mesmo entre lotes produzidos pela mesma empresa, o que faz com que os efeitos 

biológicos ou clínicos de uns não possam ser extrapolados para outros [158], uma vez que a 

farmacocinética pode variar significativamente [159].  

Dos estudos realizados, em geral, nenhum dos agentes fitoterápicos demostrou 

capacidade para reduzir o tamanho da próstata e em nenhum ensaio foi comprovada uma 

redução de BOO ou uma diminuição na progressão da doença [108].  

Os dados de meta-análises observaram que os homens tratados com Pygeum africanum 

[160] eram duas vezes mais propensos a relatar melhoria dos sintomas, quando comparados 

com o grupo placebo e o mesmo se verificou com a Secale cereale [161]. Também os dados de 

Serenoa repens demonstraram melhorias semelhantes nos scores IPSS em ensaios com 

finasterida ou tansulosina, o que pode ser interpretado como equivalência de tratamento [162]. 

7.2.5.3 Tolerância e efeitos adversos 

Os efeitos adversos durante a fitoterapia são geralmente ligeiros ou mesmo inexistentes. 

Efeitos secundários graves não foram relacionados com os estratos em estudo. As queixas 

gastrointestinais foram as mais frequentemente relatadas. Nas formulações com Hypoxis rooperi, 

0,5% dos pacientes exibiram disfunção eréctil [108]. De salientar, contudo, a falta de controlo 

eficiente destes produtos que poderão estar na origem de subdosagens ou de substituição por 

princípios ativos de origem sintética. 

7.2.6 Análogos da vasopressina: desmopressina 

A desmopressina é um análogo sintético da vasopressina, molécula endógena, com 

elevada seletividade para os recetores V2. Está indicada nos casos de noctúria associadas a 

poliúria noturna, em regime de toma diária antes de deitar. A dose ótima está no intervalo de 0.1 

mg a 0.4 mg, devendo-se iniciar o tratamento com a dose mais baixa, aumentando-a 

gradualmente até atingir a eficácia máxima. [113].  

7.2.6.1 Mecanismo de ação 

A vasopressina ou hormona antidiurética é uma secretada na hipófise que controla a 

homeostasia da água. Em casos de desidratação, esta ativa os recetores V2 presentes nos 

ductos coletores, reduzindo a eliminação de água e aumentando a depleção de sódio e, assim, 

diminui a produção de urina. A vasopressina tem ainda efeitos vasoconstritores mediados pela 

ativação dos recetores V1. Por ter um tempo de semivida muito curto, não é apropriada como 

tratamento para a poliúria noturna. 

7.2.6.2 Eficácia  

Nos ensaios clínicos piloto, a desmopressina reduziu significativamente a diurese 

noturna em cerca de 40%, diminuiu a frequência urinária noturna em cerca 40%, e prolongou o 
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tempo até a primeira micção noturna. Também reduziu significativamente o volume de urina 

noturna [163, 164]. Os ensaios clínicos randomizados disponíveis indicaram que desmopressina 

conduziu à redução significativa do número total de micções noturnas e ao aumento significativo 

de horas de sono tranquilo [165]. 

7.2.6.3 Tolerância e efeitos adversos   

Os efeitos adversos mais frequentes são as dores de cabeça, náuseas, diarreia, dor 

abdominal, tonturas, boca seca e hiponatremia. O edema periférico e quadro de hipertensão 

foram relatados no ensaio de tratamento a longo prazo [164]. O risco de hiponatremia está 

correlacionado com a idade e também com a concentração de sódio sérica, no início do 

tratamento [166]. Deve-se monitorizar as concentrações séricas de sódio frequentemente e 

evitar-se a ingestão de líquidos pelo menos 1 h antes e até 7 horas após a toma do fármaco. 

Dados publicados recentemente sugerem que doses mais elevadas podem traduzir-se em mais 

benefícios com a mesma segurança [167]. 

7.2.7 Terapêutica de combinação 

7.2.7.1 Os α-bloqueadores e inibidores 5-α-redutase 

Juntar um AB e um 5-ARI visa combinar os efeitos diferenciais de ambos os fármacos, 

de forma a obter uma melhoria dos sintomas e prevenir a progressão da doença. É recomendada 

como primeira escolha em casos de LUTS moderada a grave, em que o risco de progressão da 

doença é elevado. A terapia de combinação só deve ser usada quando há intenção de fazer 

tratamento a longo prazo, isto é, mais de 12 meses. Em certos casos, após seis meses de terapia 

pode ser considerada a descontinuação do α1-bloqueador, passando assim, para um regime de 

monoterapia com 5-ARIs [113]. 

7.2.7.1.1 Eficácia 

Os ensaios de dutasterida mais tansulosina demonstraram que o tratamento combinado 

apresentou uma redução dos sintomas e melhoria na Qmax, superior à monoterapia [53, 120]. 

Outros trabalhos referem que o risco de evolução clínica a longo prazo, isto é, aumento do score 

IPSS, foi reduzido em 66% com a terapia combinada versus placebo, ao passo que a 

monoterapia, com finasterida ou doxazosina, apresentaram melhorias menos extensas, 34% e 

39%, respetivamente [53]. Numa análise ao Combodart® (GSK), a terapia combinada reduziu 

substancialmente o risco relativo de AUR em 67,8%, o recurso à cirurgia relacionada com a HBP 

em 70,6% e a diminuição sintomatológica em 41,3%, em comparação com a monoterapia de 

tansulosina num período de observação de 4 anos [120]. 

7.2.7.1.2 Tolerância e efeitos adversos 

Os mesmos efeitos adversos já referidos para ambas as classes em monoterapia têm 

sido relatados no tratamento combinação. Contudo, a sua frequência foi significativamente maior 

para terapia de combinação [53, 120, 136]. 

7.2.7.2 Os α-bloqueador e antimuscarínico  

Esta associação pretende antagonizar tanto os recetores α1-adrenérgicos como os 

colinérgicos M2 e M3 presentes no trato urinário inferior, utilizando-se assim a eficácia de ambos 

os fármacos para conseguir efeitos sinérgicos. O tratamento pode ser utilizado em doentes com 
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LUTS moderada a grave quando o alívio dos sintomas irritativos é insuficiente com a 

monoterapia, com qualquer um dos fármacos, tendo especial precaução quando prescrito nos 

homens que podem ter BOO [113]. 

7.2.7.2.1 Eficácia  

Os dados dos RCTs e de estudos prospetivos avaliaram a eficácia da terapêutica 

combinada, enquanto tratamento inicial em casos de OAB com presumível BPO, e como 

tratamento sequencial em situações de sintomas refratários à monoterapia com ABs. O 

tratamento de combinação foi mais eficaz na redução da frequência de micção, noctúria, e do 

score IPSS, comparando os α1-bloqueador sozinhos e o placebo [143, 168-170]. Também se 

observou a redução significativa de incontinência urinária de urgência e episódios de urgência, 

aumentando significativamente a qualidade de vida [143]. Os LUTS resistentes a ABs podem ser 

controlados pela utilização adicional de um antagonista muscarínico, especialmente quando 

associados hiperatividade do músculo detrusor [171].  

7.2.7.2.2 Tolerância e afeitos adversos 

Os efeitos indesejáveis de ambas as classes são relatados com maior frequência no 

tratamento combinado. Alguns efeitos, como a xerostomia ou a anejaculação, aparecem com 

maior frequência e não podem só ser explicados pela adição das frequências de eventos 

adversos dos fármacos isoladamente [136]. Nos estudos em que se mediu o volume PVR inicial, 

observou-se um aumento do PVR, embora não clinicamente significativo, sendo que o risco de 

AUR permaneceu baixo [108, 171]. 

7.2.8 Fármacos emergentes 

7.2.8.1 Agonistas dos recetores β3-adrenérgicos 

Os recetores β3-adrenérgicos são os recetores β-adrenérgicos predominantes nas 

células do músculo liso do músculo detrusor e a sua estimulação induz o seu relaxamento. O 

mirabegrom 50 mg é o primeiro da sua classe a receber aprovação para ser utilizado em adultos 

com OAB. Assim, este pode ser usado em caso de LUTS moderada a grave que têm 

predominantemente sintomas de armazenamento da bexiga [113]. 

7.2.8.1.1 Eficácia  

O mirabegrom tem sido extensamente estudado em RCTs de três a 12 semanas e em 

situação de OAB [171-173]. O mirabegrom, em doses diárias de 25, 50 e 100 mg, demonstrou 

uma eficácia significativa no tratamento dos sintomas da OAB, incluindo a frequência da micção, 

incontinência de urgência e também perceção do benefício do tratamento do doente. 

7.2.8.1.2 Tolerância e efeitos adversos  

Os efeitos secundários do mirabegrom foram a hipertensão, infeções do trato urinário, a 

dor de cabeça e as nasofaringites [171-174]. A proporção de pacientes com boca seca e com 

obstipação, nos grupos mirabegrom, foi menor do que o verificado nos RCTs de outros fármacos 

para OAB ou da tolterodina [174]. A avaliação urodinâmica em casos de coexistência de BOO e 

de OAB concluiu que o mirabegrom, em comparação com o placebo, não afetou os parâmetros 

urodinâmicos, como a Qmax, a pressão do músculo detrusor na contração máxima e o índice de 

fluxo da bexiga [175]. 
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7.3 Abordagem cirúrgica  

A intervenção cirúrgica para LUTS secundários à HBP deve ser reservada a doentes em 

cuja farmacoterapia falhou ou com progressão significativa dos sintomas em doentes tratados, 

isto é, com um aumento superior a 4 pontos no score IPSS. Têm também indicação absoluta 

para cirurgia situações de morbilidades da BOO graves, tais como a insuficiência renal, ITU 

recorrentes, pedras na bexiga e retenção urinária refratária. Mas também casos de hematúria 

franca persistente ou recorrente, de litíase vesical e de divertículo vesical. Para pacientes com 

LUTS moderada a grave, a intervenção cirúrgica só poderá ser considerada como o tratamento 

inicial na coexistência de condições médicas muito específicas e se for a preferência do paciente. 

Enquanto se equaciona o recurso à cirurgia, devem realizar-se determinações da Qmax e 

do PVR, a fim de obter mais informação para a escolha do procedimento e, posteriormente, para 

avaliar a sua eficácia. Nos casos refratários à farmacoterapia, quando os valores da Qmax e do 

PVR não são indicativos de obstrução, os estudos de fluxo de pressão devem ser feitos, a fim 

de despistar problemas de contratilidade do músculo detrusor. A cistouretroscopia e a ecografia 

transretal devem ser realizadas para se obter informação precisa do tamanho da próstata e da 

sua configuração anatómica. 

7.3.1 Intervenções cirúrgicas invasivas 

As cirurgias de intervenção invasivas foram os primeiros métodos desenvolvidos para o 

tratamento da HBP e tiveram o seu apogeu de aplicação na década de 80 e 90. Estes métodos 

têm sofrido uma progressiva substituição, inicialmente por abordagens farmacoterapêuticas e 

atualmente por métodos cirúrgicos menos invasivos [108, 109].     

Existem muitos métodos cirúrgicos disponíveis e todos eles requerem alguma forma de 

anestesia, seja espinal, epidural ou geral. Diferem na energia utilizada e no método pelo qual o 

tecido é incisado, ressecado ou vaporizado. As terapias cirúrgicas recomendadas são a 

prostatectomia aberta, a incisão transuretral da próstata (ITUP), a ressecção transuretral da 

próstata (RTUP) e a electrovaporização da próstata [106, 108].  

7.3.1.1 Eficácia  

As práticas cirúrgicas mencionadas apresentam taxas de eficácia na melhoria dos LUTS 

que rondam os 70 %, sendo que, das quatro, a prostatectomia aberta mostra tenuemente 

melhores resultados [113, 176-178]. A VTUP é uma técnica alternativa à RTUP e à ITUP nos 

casos de próstatas pequenas ou de problemas de coagulação. A ITUP tem vantagens sobre a 

RTUP mas tem uma taxa de insucesso superior [179]. 

Verifica-se um maior aumento de Qmax para a prostatectomia aberta, superior a 175%, 

seguida da VTUP e da RTUP, respetivamente [176]. Já no que se refere ao PVR, os impactos 

entre as técnicas são muito similares, com uma redução do PVR entre 55 a 65%. O prognóstico 

a longo prazo para a RTUP, a ITUP e para a prostatectomia aberta é positivo, uma vez que em 

apenas 1 a 2% dos casos há necessidade de recorrer a uma segunda cirurgia [113, 176-178]. 

7.3.1.2 Efeitos adversos  

As complicações com estes métodos podem ser divididas em dois grupos, as 

complicações peri-operatórias e as de longo prazo. Dentro das peri-operatórias estão a síndrome 
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de RTUP, a perfuração da cápsula prostática e a hemorragia, sendo esta mais frequente na 

cirurgia aberta e menos na VTUP e na ITUP [113, 176-178]. 

As complicações de longo prazo incluem: a incontinência urinária, com incidência de 

10%, sendo mais marcada na cirurgia aberta e menos na ITUP; a contractura do colo vesical e 

estenose uretral, tendo esta maior incidência na RTUP e VTUP e menos na ITUP; e a ejaculação 

retrógrada, que tem uma incidência de 80% para a prostatectomia aberta, de 60-70% para a 

RTUP e de 40% para a ITUP [113, 176-178].  

As complicações não urológicas mais frequentes são a embolia pulmonar, a trombose 

venosa profunda, o acidente vascular cerebral e o enfarte agudo do miocárdio. A ocorrência 

destes é inferior a 1% e a mortalidade consequente é quase 0% [180]. 

7.3.2 Intervenções cirúrgicas minimamente invasivas 

7.3.2.1 Vaporização, Ablação e Enucleação Transuretral 

A vaporização e a ablação a laser da próstata são realizadas em regime de ambulatório. 

A vaporização a laser é realizada com um laser de fosfato titanil de potássio e, quando 

comparado com RTUP, demonstra uma redução igualmente eficaz na pontuação dos sintomas 

AUA e na melhoria na taxa de fluxo urinário [181, 182]. 

A ablação a laser da próstata (HoLAP) é realizada de um modo semelhante à 

vaporização e tem uma eficácia igualmente semelhante. Estas duas técnicas são mais 

adequadas no caso de a próstata ter menos que 100 g ao passo que a enucleação laser (HoLEP) 

pode ser realizada em pacientes com próstatas de qualquer tamanho. Em estudos com próstatas 

maiores do que 100 g, a cirurgia de HoLEP reduziu significativamente a perda de sangue e 

permanência hospitalar, em comparação com a prostatectomia aberta, proporcionando reduções 

equivalentes no score sintoma da AUA e melhoria nas taxas de fluxo urinário [183]. 

7.3.2.2 Termoterapia transuretral com micro-ondas 

A Transurethral microwave thermotherapy (TUMT) é realizada em ambulatório com uma 

sonda transuretral que aquece e provoca a coagulação do tecido da próstata e consequente 

necrose. Inicialmente, os estudos demonstraram resultados inferiores em comparação à RTUP 

[184], mas os estudos mais recentes sugerem que tanto os sintomas como a Qmax são 

melhorados com a mesma eficácia da RTUP [185].  

7.3.2.3 Ablação transuretral por agulhas 

A Transurethral needle ablation (TUNA) é outra técnica realizada em ambulatório que 

requer auxílio de endoscópica para colocação da agulha. A TUNA tem demonstrado eficácia na 

melhoria de LUTS relacionadas com BPH. Contudo, em 13% dos casos foi necessário recorrer 

a outra técnica cirúrgica no período de cinco anos após TUNA [186]. 

7.3.2.4 Prostatic Urethral Lift 

O Prostatic Urethral Lift é um dispositivo médico recentemente aprovado para o 

tratamento da HBP. O procedimento realizado em ambulatório com pequenos implantes 

permanentes que comprimem os lobos contra a cápsula prostática. Esta técnica demonstrou 

reduções significativas no score AUA e melhoria da Qmax [187]. Como o esfíncter interno e ductos 
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ejaculatórios não são afetados, os pacientes não sofrem de ejaculação retrógrada. Ainda não 

existem estudos de longo prazo [105].  

8 A Hiperplasia benigna da próstata e a (dis)função 

sexual 

Sendo a próstata uma glândula sexual secundária, seria de esperar que, para além dos 

transtornos da HBP no sono e, consequentemente, na QoL associados à sintomatologia não 

tratada da doença, existam também implicações na atividade sexual e na QoL. Estas ocorrem 

tanto associadas a doença não tratada, principalmente a disfunção eréctil, como também nos 

doentes em tratamento [97], nomeadamente a disfunções ejaculatórias, sendo estas 

condicionadas pelos efeitos secundários associados às estratégias terapêuticas seguidas [188].  

As disfunções sexuais do homem, associadas à HBP, podem classificar-se em distúrbios 

erécteis ou ejaculatórios. Em paralelo ao aparecimento de distúrbios miccionais desenvolvem-se 

com frequência disfunções sexuais, sendo os problemas de ereção os que maior impacto têm 

na qualidade da vida sexual [189]. 

8.1 A disfunção eréctil, os LUTS e a terapêutica  

 A disfunção eréctil (DE) é entendida como a incapacidade de conseguir ou manter uma 

ereção para uma relação sexual satisfatória e tem elevada incidência e prevalência em todo o 

mundo, estando linearmente relacionada com a idade [190, 191]. A DE interfere com a 

autoestima do doente e também com a relação do casal, resultando num impacto considerável 

nas relações interpessoais [188].  

Trabalhos sobre este assunto demonstram uma diminuição da satisfação e da atividade 

sexual à medida que vão aparecendo e progredindo os LUTS. No entanto, ainda antes dessas 

manifestações, cerca de 25% dos doentes tinham já diminuído a frequência ou mesmo 

abandonado as relações sexuais. Isto também se reflete na qualidade de vida das suas 

parceiras, nomeadamente afeções psicológicas e psicossociais [192, 193].  

São muitos os estudos que comprovaram a ligação entre DE e LUTS. Alguns deles 

propõem até uma relação independente da idade ou outras comorbidades, principalmente nos 

doentes com sintomas de armazenamento [194]. Noutros estudos observou-se ainda uma 

correlação entre a gravidade dos LUTS e o desenvolvimento da DE. Pode-se assim afirmar que 

a primeira condição é um fator preditivo da outra, sobrepondo-se ao envelhecimento [189]. No 

entanto, sabe-se que uma grande parte dos homens que acedem à consulta por LUTS ou DE 

isoladamente, apresenta de facto as duas queixas [195]. Ainda assim, a natureza clara da relação 

entre LUTS e DE ainda continua por definir, existindo apenas algumas hipóteses em estudo. 

Uma delas sugere que o relaxamento do músculo liso é mais difícil em caso de obstrução infra-

vesical [196].  

Alguns autores enfocaram a análise no reconhecimento dos mecanismos patogénicos 

comuns à HBP/LUTS e DE, incluindo alterações nas vias do Monofosfato cíclico de guanosina e 

nas vias das cinases RhoA-ROCK α e β, uma vez que ambas estão sobre expressas nos modelos 
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de estudo com obstruções e alterações vasculares, como, por exemplo, a aterosclerose pélvica, 

ou neurogénicas, tais como a hiperatividade neurogénica [197].  

8.1.1 Antagonistas dos recetores α-adrenérgicos  

No que diz respeito aos doentes em farmacoterapia, a maioria dos dados sugerem um 

papel benéfico para uma ABs no que diz respeito a todos os aspetos da função sexual [189]. 

Existem estudos que apontaram para melhorias da função sexual de sujeitos tratados com 

Tansulosina em comparação com o placebo [198], assim como o tratamento com Alfuzosina 

registou uma melhoria significativa na sexualidade percebida dos pacientes, após 12 meses de 

administração [199]. Dois mecanismos têm sido propostos para explicar a melhoria do 

funcionamento sexual dos pacientes após o tratamento de LUTS com ABs. Em primeiro lugar, 

como os sintomas se tornam menos incómodos, os doentes podem sentir-se menos limitados 

pelos sintomas urinários [200] ou, então, a inibição dos subtipos 1 e 1D dos recetores α-

adrenérgicos, que predominam no músculo liso cavernoso, facilita a ereção por provocar o 

relaxamento da musculatura lisa [201].  

8.1.2 Inibidores da 5-α-redutase 

Quase todos os ensaios que envolvem inibidores da 5-α-redutase no tratamento de 

LUTS resultantes da HBP demonstram um aumento estatisticamente significativo da incidência 

de disfunção eréctil, resultando num impacto nocivo na QoL. Num trabalho envolvendo 472 

homens que completaram 2 anos da terapia com finasterida, a incidência de disfunção erétil foi 

de 15,8% no grupo de tratamento, versus a incidência de 6,3% no grupo placebo [202].  

Outros estudos mostraram uma menor incidência de disfunção eréctil, embora continue 

a ser uma incidência com significado estatístico. Por exemplo, num trabalho com a administração 

de finasterida, a incidência de disfunção eréctil foi de 4,9%, verificando-se uma diferença 

estatisticamente significativa face ao grupo placebo [129], tendo sido observados os mesmos 

efeitos para a dutasterida [203].  

Este efeito indesejável é geralmente imediato, podendo atenuar-se ao longo do 

tratamento. O mecanismo sugerido para tal relaciona a inibição da sintetase do óxido nítrico com 

a diminuição da DHT. A diminuição da líbido também é observada nos doentes sujeitados a 

terapêutica com 5-ARIs, não sendo expectável nos doentes tratados com ABs ou fitoterapia 

[204]. 

8.1.3 Inibidores da fosfodiesterase tipo 5  

A terapêutica, em esquema de toma diária, com i-PDE5 é uma opção eficaz para os 

doentes com LUTS associados à DE, observando-se melhorias tanto no que diz respeito ao 

esvaziamento do LUTS como nos sintomas de armazenamento, sendo percetíveis os seus 

benefícios para o tratamento da disfunção eréctil [108, 205]. Assim, a disfunção eréctil apenas 

parece ser um efeito adverso dos 5-ARIs [206].  

8.1.4 A intervenção cirúrgica 

A disfunção eréctil, associada ao tratamento de HBP, não está só confinada aos casos 

de farmacoterapia, ocorrendo também nos casos de tratamento cirúrgico [176]. Existem estudos 

que indicam que a ocorrência de DE é uma das complicações, a longo prazo, da cirurgia de 



Relatório de estágio profissionalizante | LMPQF 
 

37 
 

RTUP, que é uma intervenção mais invasiva, mas também na ablação transuretral da próstata 

com agulha, embora com incidência menor neste último por ser um método menos invasivo [176, 

207].   

8.2 A disfunção ejaculatória e a terapêutica 

A compreensão da fisiologia da ereção e ejaculação é crucial para selecionar as 

estratégias de tratamento adequadas para os doentes com HBP. O processo de ejaculação é 

composto por três fases: a emissão seminal, a formação de uma câmara de pressão e a expulsão 

de fluido a partir da uretra [208]. A emissão é o termo dado a deposição de sémen na uretra 

posterior através dos ductos ejaculatórios e é controlado pelo sistema nervoso simpático. A 

câmara de pressão é formada pelo fecho simultâneo do colo da bexiga e pela contração distal 

do esfíncter. A ejaculação acontece quando o diafragma urogenital abre e o músculo do 

pavimento pélvico, o isquiocavernoso e o bulbocavernoso, contraem de forma sincronizada [208-

210]. 

8.2.1 Antagonistas dos recetores α-adrenérgicos  

A farmacoterapêutica da HBP é a causa frequente de alterações iatrogénicas na função 

sexual, que podem ser a diminuição da líbido, a disfunção eréctil e, mais frequentemente, as 

alterações ejaculatórias. A presença e a atividade de recetores α1-adrenérgicos na próstata e 

uretra faz dos ABs uma escolha racional para o tratamento da HBP. No entanto, a interferência 

no colo da bexiga, na vesícula seminal e/ou nos canais deferentes, pode modificar o fenómeno 

da ejaculação [108].  

O bloqueio dos recetores no colo da bexiga provoca o relaxamento muscular, permitindo 

ao sémen fluir na direção da bexiga, durante o clímax, fenómeno conhecido por ejaculação 

retrógrada. No entanto, o risco de ejaculação retrógrada associada ao uso de um ABs para a 

BPH, quando presente, é muito menor do que o risco associado a uma intervenção cirúrgica para 

a BPH. O risco de um α-bloqueio é geralmente inferior a 1%, embora possa ser maior com alguns 

agentes, uma vez que se observaram incidências diferentes entre os ABs [108, 210]. 

Os ABs variam na sua especificidade farmacológica para os subtipos de recetores α1-

adrenérgico. O subtipo α1a aparenta ser o que predomina no colo da bexiga, no músculo liso da 

próstata, na vesícula seminal e nos canais deferentes estando por isso envolvido na produção 

da contração [211, 212]. No entanto, existe alguma controvérsia sobre se seletividade 

farmacológica traduz-se em urosseletividade clínica.  

Os estudos observam que os ABs mais recentes, tais como a tansulosina, são bastante 

seletivos para o subtipo α1a-adrenérgico [213, 214] e, assim, conseguem produzir melhorias 

sintomáticas da HBP sem afetar a pressão sanguínea ou da frequência cardíaca e sem a 

necessidade de ajustes de dose [210]. No entanto, esta molécula está relacionada com uma 

incidência significativamente maior de disfunção ejaculatória [198, 215]. Também a silodosina 

têm maior incidência de efeitos indesejáveis em relação à doxazosina ou alfuzosina e à própria 

tansulosina, verificando-se distúrbios graves na ejaculação em mais de 14% dos doentes 

tratados com a silodosina [122]. 
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8.2.2 Inibidores 5-α-redutase  

Os 5-ARIs, Finasterida e Dutasterida, estão também relacionados com as perturbações 

da ejaculação, com um risco superior aos α1-bloqueadores menos seletivos [188], como, por 

exemplo, a alfuzosina, a duxazosina ou a terazosina. Os distúrbios de ejaculação associados à 

finasterida vão desde a diminuição do volume do ejaculado à total ausência de ejaculação. 

Ensaios clínicos randomizados com finasterida demonstram uma incidência de disfunção 

ejaculatória variável, sendo de 2,1% nuns [216], a 7,7% noutros [217-219]. No entanto, apesar 

da disfunção ejaculatória, poucos foram os pacientes que desistiram da terapia farmacológica 

[219], demonstrando que apesar deste efeito adverso ser incómodo, os benefícios da terapia 

superam o impacto nocivo da disfunção ejaculatória na qualidade de vida [210]. 

8.2.3 A intervenção cirúrgica 

Os dados indicam que a estratégia de intervenção cirúrgica, através de métodos 

invasivos, é a que mais complicações acarreta para o processo de ejaculação, estimando-se 

uma probabilidade de disfunção ejaculatória de 18,2% após a incisão transuretral da próstata, 

de 36% após a cirurgia aberta e de 64% após ressecção transuretral da próstata [108]. Na 

ablação transuretral da próstata com agulha também existe algum risco, mas é quase nulo.  

9 Considerações finais sobre o tema 

Após realizar este trabalho, fortaleci e enriqueci os meus conhecimentos na temática da 

HBP e seu tratamento, o que me permitiu fazer um melhor aconselhamento farmacêutico, 

resolvendo e aconselhando nas solicitações que foram surgindo ao longo do meu estágio.  

O desenvolvimento deste tema resultou também na produção de um póster informativo 

sobre o impacto do HBP e da sua terapêutica na função sexual dos homens a elas expostos 

(anexo VIII). O meu período de estágio permitiu-me verificar que, muito frequentemente, o doente 

não tem a devida informação acerca da sua patologia e da farmacoterapia associada. Também 

realizei uma apresentação sobre o tema, que serviu como ação de formação para a restante 

equipa do LMPQF – sucursal do Porto (anexo IX).  

Como descrevi, a HBP e o seu tratamento têm grande impacto na função sexual do 

homem. Desta experiência de estágio, constatei que alguns utentes tiveram a confiança de falar 

comigo, colocando-me as suas dúvidas sobre estes aspetos, enquanto muitos outros terão as 

mesmas dúvidas mas, contudo, não se sentem à vontade de as colocar. Assim, decidi procurar 

uma forma alternativa de fazer chegar a informação ao doente, contornando o problema do pouco 

à vontade na relação farmacêutico-doente. 

 

Tema II: Leishmaniose Canina 

Neste estágio de farmácia comunitária, a Leishmaniose Canina (LC) foi um dos temas 

que decidi desenvolver uma vez que, para além de no meu estágio de Erasmus, no SIPBS – 

University of Strathclyde, o meu projeto de investigação ter sido sobre Leishmania mexicana, 

também os medicamentos de uso veterinário que foram dispensados no LMPQF eram 

antiparasitários. Aliás, a crescente “humanização” dos animais de estimação fez aumentar o 
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contacto do homem com estes e, por isso, urge a necessidade para a educação social sobre a 

importância da saúde dos animais, uma vez que estes podem constituir um reservatório natural 

de zoonoses. 

1 Introdução  

A leishmaniose é uma doença zoonótica, isto é, faz parte de um conjunto de doenças 

que afetam animais domésticos e selvagens que podem ser transmitidos ao Homem e são 

provocadas por protozoários do género Leishmania [220]. A leishmaniose canina, quando não 

tratada, é fatal para os cães, que são o hospedeiro e principal reservatório natural para a infeção 

visceral nos humanos [221]. As leishmanioses causadas pelo protozoário intracelular Leishmania 

infantum são endémicas nos países da bacia do Mediterrâneo. A transmissão dos parasitas dá-

se pela picada de flebotomíneos e os Phlebotomus perniciosus e P. ariasi são os vetores 

comprovados em Portugal [222]. As alterações climáticas globais, articuladas a uma maior 

atividade e densidade de moscas de areia durante um período maior, podem aumentar o número 

de dias permissivos à transmissão de parasitas para humanos e animais, com um concomitante 

aumento da incidência. 

Em 2008 foi criado ONLeish – O Observatório Português das Leishmanioses e os dados 

até agora recolhidos permitem dizer que são diagnosticados cerca de dez novos casos por ano. 

Além disso, a taxa de prevalência de LC tem aumentado até aos 20% em focos endémicos. 

Neste contexto, as redes epidemiológicas nacionais e internacionais representam uma 

oportunidade de aprofundamento do estudo da leishmaniose, o que permitirá às autoridades de 

saúde tomar medidas mais eficazes para prevenção e controle desta parasitose [223].  

2 Etiologia 

Os parasitas Leishmania spp. são parasitas intracelulares de macrófagos no Homem, no 

cão e noutros animais selvagens. São protozoários difásicos, uma vez que apresentam duas 

formas morfológicas - a amastigotas e a promastigotas [220]. Os amastigotas têm formas 

redondas ou ovóides, são encontrados dentro das células do hospedeiro vertebrado, 

reproduzem-se por divisão binária, provocam a lise das mesmas e, posteriormente, infetam 

novas células [220]. As formas promastigotas são células móveis, têm um flagelo alongado e são 

geralmente encontradas no hospedeiro invertebrado [220, 224].  

Dependendo da área geográfica, são várias as espécies de Leishmania causadoras de 

doença em cães e no homem. Contudo, na europa e mediterrânio, a L. infantum é espécie mais 

importante e que um maior risco representa para os animais de companhia, sendo o cão o 

principal hospedeiro reservatório de infeção no homem [223, 225].  

3 Transmissão da Leishmania Canina 

3.1 O hospedeiro e/ou reservatório 

O reservatório difere consoante a área geográfica e as espécies de Leishmania, podendo 

este ser roedores, marsupiais, preguiças, cães e gatos domésticos e equídeos [223, 226]. Não 

existe uma correlação entre as áreas onde se observam grandes taxas de cães infetados e a 
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incidência de leishmaniose visceral na população humana. Contudo, através da aplicação de 

testes dérmicos, verifica-se que as taxas de exposição não são altas, o que sugere a existência 

de imunização ou de infeção subclínica [227]. 

3.2 O vetor 

Os vetores responsáveis pela transmissão, com reconhecida importância clínica, são os 

géneros Phlebotomus, na Europa, África e Ásia, e o género Lutzomya, no continente americano. 

Ambos têm uma distribuição geográfica por regiões tropicais, subtropicais e temperadas e são 

também vetores de outros parasitas [228]. O período de maior atividade é sazonal, sendo este 

na Primavera, Verão e Outono [225]. A transmissão dá-se pela picada das fêmeas da mosca da 

areia, se estas já tiverem sido infetadas com Leishmania entre quatro a 25 dias antes da picada, 

inoculando formas promastigotas presentes na saliva. As picadelas são preferencialmente no 

focinho, pavilhão auricular, pálpebras, dorso e coxas [225]. Em Portugal, os dados indicam que 

as espécies P. perniciosus e P. ariasi são as mais prevalentes e, consequentemente, são estes 

os vetores que permitem a transmissão de L. infantum [229].  

3.3 Ciclo de Vida e outras formas de transmissão 

Como já foi referido, apenas as fêmeas da mosca da areia podem transmitir a parasitose. 

Durante a picada, estas inoculam na pele do hospedeiro as formas promastigotas que, 

posteriormente, são fagocitados pelos macrófagos, diferenciando-se em formas amastigotas no 

interior dos fagolisossomas, nos quais se multiplicam consecutivamente até provocar a lise do 

macrófago, dando-se a sua libertação para o meio extracelular. Assim, a infeção dispersa-se a 

partir da pele para outros órgãos internos, devido à circulação dos macrófagos infetados ou à 

circulação de formas amastigotas no sangue. 

A infeção do vetor dá-se quando este ingere formas amastigotas, aquando a sua 

alimentação de animais contaminados. No interior do intestino do flebótomo ocorre nova 

diferenciação, desta vez da forma amastigota para a forma promastigota. Posteriormente, os 

novos promastigotas migram para o hipostoma do inseto e são inoculadas num novo hospedeiro, 

durante a sua refeição, continuando o ciclo do parasita e da infeção [230, 231] (anexo X). 

Nos humanos, para além da transmissão via flebótomo, a infeção pode ser disseminada 

por via transplacentária [220], por transmissão sexual (via sémen) [232], por transfusão 

sanguínea e também por troca de agulhas entre indivíduos. Por confirmar continua a hipótese 

de transmissão por via de outros artrópodes [220].   

4 Prevalência 

 A leishmaniose é uma patologia endémica em 88 Países, a sua maioria no sul da 

Europa, África, Médio Oriente e América do sul [220]. Os dados indicam que as taxas de 

prevalência de LC na península Ibérica são elevadas, o que faz desta uma zona endémica da 

doença. A seroprevalência varia entre 5 a 30%, consoante as áreas geográficas [220]. Os 

estudos de seroprevalência realizados em Portugal continental indicam que a região de Trás-os-

Montes e Alto Douro, a sub-região da Cova da Beira, o concelho da Lousã, a região de Lisboa e 
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Setúbal, o concelho de Évora e o Algarve são zonas endémicas de LC, embora sejam detetados 

casos isolados da doença em quase todo o território continental [233]. 

Em Portugal, a tendência dos últimos anos indica um aumento do número de casos de 

LC, estando a prevalência próxima de 20% [223]. As áreas rurais e/ou zonas periurbanas 

apresentam maiores taxas de infeção canina. Contudo, a infeção canina e humana nos meios 

urbanos tem vindo a ser muito reportada [233]. Os casos de leishmânia costumavam incidir, 

sobretudo, na população infantil. No entanto, esta incidência tem diminuindo mas, em 

contraponto, são cada vez mais os caos de infeção por leishmânia associada a infeção com vírus 

da imunodeficiência humana. O anexo XI indica a prevalência da LC em Portugal continental 

[223]. 

5 Patogenia 

No início da infeção não existem sinais clínicos e, se houver uma inibição da replicação 

dos amastigotas pelo sistema imunitário, o hospedeiro ficará no estado subclínico da doença. 

Todavia, doenças concomitantes ou casos de imunossupressão podem despontar a progressão 

dos estados subclínicos. 

A primeira linha de defesa do hospedeiro contra a infeção é a resposta imunitária inata 

ou inespecífica [220]. Nestes casos, ocorre o recrutamento de neutrófilos e de macrófagos 

sempre que o flebótomo morde o hospedeiro. Apesar de não haver diferenciação ou 

multiplicação de promastigotas dentro dos neutrófilos, o parasita sobrevive graças a inibição da 

fusão de grânulos neutrófilos. Com o decorrer da infeção, os neutrófilos deixam de estar 

envolvidos, sendo progressivamente substituídos pelos macrófagos, onde as formas 

promastigotas se diferenciam em amastigotas [234]. 

A resposta imunitária específica carateriza-se por ser uma resposta mista, através da 

indução de Linfócitos T helper (Th) tipo 1 e tipo 2. A permanência entre o estado subclínico e 

clínico depende do equilíbrio entre os dois subtipos, uma vez que as células Th1 conseguem 

controlar a infeção pela produção de interleucina-2 e óxido nítrico, ao passo que as células Th2, 

com a produção de interleucinas 10 e 4, não conseguem ser eficientes na destruição dos 

parasitas. Assim, a doença passa ao estado clínico quando há maior estimulação da linhagem 

Th2.  

5.1 Quadro Clínico 

O facto de, após infeção, os sinais clínicos da LC poderem demorar entre 3 meses a 7 

anos a fazerem-se notar, dá a esta doença um carácter de cronicidade. No início, os sinais 

clínicos são inespecíficos, havendo uma variação do estado orgânico do animal, gradual perda 

de peso, apatia e, em alguns casos, anorexia e febre [224].  

Após estabilização crónica da infeção, os sinais clínicos exibidos são, geralmente, 

anorexia ou polifagia, linfoadenomegália periférica e esplenomegália, letargia, caquexia, lesões 

dérmicas, emaciação, intolerância ao exercício, atrofia do músculo temporal, lesões oculares, 

claudicação, epistaxis e vómito/diarreia. Estes sinais clínicos podem surgir isoladamente mas o 

mais frequente é aparecerem em associações, dependo do hospedeiro [235]. Na grande maioria 
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dos casos, a ida à consulta deve-se ao aparecimento das lesões cutâneas, seguidas de 

alterações oculares ou epistaxis, sendo que estas estão, habitualmente, acompanhadas de 

intolerância ao exercício, perda de peso e letargia [224].  

5.2 Diagnostico 

O diagnóstico é feito para confirmar a presença da parasitose num cão com sinais 

clínicos compatíveis com a LC. Porém, a LC também pode ser detetada através de estudos de 

investigação e controlo de sinais clínicos de cães saudáveis que vivem em zonas endémicas 

[236]. Assim a estratégia para diagnosticar cães pode ser realizada de várias formas (anexo XII). 

Os testes de diagnóstico válidos são essenciais para a deteção da infeção por leishmânia 

nos casos sintomáticos. Estes testes agregam-se em: testes diretos (como a citologia), cultura 

do organismo, histologia, Polymerase Chain Reaction - PCR e xenodiagnóstico; e em testes 

indiretos, como testes serológicos de Teste de imunofluorescência indireta e de ELISA [236]. 

Todavia, a deteção de anticorpos anti Leishmânia e a deteção de DNA parasitário nos tecidos 

do hospedeiro constituem as abordagens mais indicadas para diagnosticar a parasitose nos cães 

assintomáticos e sintomáticos [236, 237]. 

6 Tratamento 

O tratamento da LC é menos eficaz do que o tratamento da Leishmaniose humana, 

ficando aquém das expectativas, apesar dos recentes progressos no controlo e diagnóstico da 

doença. É desaconselhado o emprego de fármacos de uso humano nos cães, uma vez que se 

poderia estar a criar uma seleção de parasitas resistente, o que constituiria um perigo de saúde 

pública. Os dados demonstram que a terapêutica existente, apesar de resolver os sintomas 

clínicos, não consegue destruir por completo o parasita, tornando o cão num hospedeiro 

assintomático e, por isso, podem ocorrer recidivas [238]. De momento não existe nenhum 

tratamento considerado “ideal”, sendo que os fármacos disponíveis e específicos para a LC na 

Europa são o antimoniato de meglumina e miltefosina [238].  

6.1 Antimoniato de meglumina 

O Antimoniato de meglumina é o fármaco mais usado no tratamento de LC [239]. Como 

se trata de um pró-fármaco, para exercer a sua ação leishmanicida tem de ser reduzido da sua 

forma pentavalente para trivalente. O mecanismo de ação assenta na inibição das vias 

metabólicas parasitárias, isto é, do consumo de glicose e da oxidação de ácidos gordos [239]. 

Deve ser administrado por via subcutânea, com uma dose diária de 75-100 mg/kg, dividida em 

duas tomas, durante 4 a 8 semanas. Este tratamento conduz à melhoria dos sinais clínicos e 

diminuí a carga parasitária nos cães infetados, contudo não leva a cura total da parasitose, sendo 

que as recidivas podem aparecer entre 2 meses e 2 anos após o fim do tratamento [239]. 

Os efeitos adversos associados são a celulite cutânea ou abcesso, dor e o edema no 

local de administração, febre, diarreia e perda de apetite. Contudo, foram já reportados casos 

isolados de L. infantum resistentes a este fármaco [240]. O alopurinol é considerado um 

leishmaniostático, uma vez que inibe a enzima xantina oxidase e, consequentemente, a 

produção de purinas e replicação dos amastigotas. No entanto, o seu uso em monoterapia é 
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desaconselhado. Assim, o antimoniato de meglumina pode ser utilizado em monoterapia ou em 

combinação com o alopurinol. Esta combinação é atualmente considerada como o tratamento 

de 1ª linha, uma vez que apresenta melhores resultados do que qualquer uma das duas 

moléculas em monoterapia [239, 241]. 

6.2 Miltefosina 

A miltefosina é um fármaco alquilo-fosfolípido de ação leishmanicida [238] e o seu 

mecanismo de ação assenta numa ação tóxica direta na Leishmania, por inibição da formação 

da membrana celular. Contudo, também estimula a ativação das Th1 e a produção de óxido 

nítrico. É utilizado em monoterapia via oral, com dose diária de 2 mg/kg, durante 4 semanas 

[239]. À semelhança do anterior, é eficaz na redução da carga parasitária. No entanto, as 

recidivas são bem mais frequentes, razão pela qual é quase sempre utilizado em combinação 

com alopurinol. Esta associação apresenta uma eficácia bastante similar à combinação de 

antimoniato de meglumina com alopurinol [238, 242]. 

6.3 Anfotericina B 

A anfotericina B é um antifúngico da classe dos polienos e apresenta atividade 

leishmanicida, uma vez que o seu mecanismo de ação resulta na complexação de ergosterol, 

um componente das membranas celulares, alterando a permeabilidade das mesmas, o que induz 

a lise celular [242]. É usada em regime de monoterapia, por via intravenosa, com doses de 0,5 a 

0,8 mg/kg, em tomas bissemanais, durante 2 meses. Este tratamento apresenta uma boa eficácia 

inicial, contudo, os seus efeitos são considerados transitórios, pelo que as recidivas são bastante 

frequentes e, tem efeitos adversos mais severos do que os tratamentos anteriores. Não obstante, 

este fármaco apresenta elevada eficácia na leishmaniose humana [239, 242]. 

6.4 Domperidona  

O recente interesse na domperidona como antiparasitário prende-se com o facto da sua 

atividade antidopaminérgica (por antagonismo dos recetores D2 da dopamina) apresentar um 

efeito imunomodulador. Este efeito leva à libertação de serotonina que, por sua vez, promove o 

aumento de prolactina. A prolactina está associada à indução dos linfócitos Th1, e consequentes 

interleucinas, que diminuem a carga parasitária. Assim, a domperidona demonstra eficácia na 

redução da sintomatologia clínica da LC, essencialmente em estados iniciais da infeção [239, 

243]. 

A domperidona também demonstrou resultados interessantes como estratégia profilática 

da LC. Observou-se que a toma diária de domperidona levou a um aumento significativo da 

atividade fagocitária dos monócitos e neutrófilos circulantes, o que resulta num aumento da 

resistência destes leucócitos aos amastigotas de leishmânia [243].   

7 Prevenção e Saúde pública  

A prevenção da LC permite diminuir a sua prevalência nos animais, o que resulta num 

impacto benéfico na saúde pública, pois permite diminuir os reservatórios naturais do parasita, 

reduzindo-se, assim, a incidência de leishmaniose humana. As estratégias de prevenção podem 

ser dirigidas aos animais infetados, aos animais saudáveis e ao vetor da infeção [236]. 
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No entanto, as medidas de prevenção da picada são, de momento, a estratégia mais 

eficaz no controlo e prevenção da parasitose. Estas passam por: evitar os passeios dos cães 

durante os períodos de maior atividade dos flebótomos, isto é, entre o anoitecer e o amanhecer; 

reduzir as condições favoráveis ao desenvolvimento do vetor na proximidade dos locais onde o 

cão passa mais tempo; utilização de inseticidas ambientais; o uso de coleiras impregnadas com 

inseticida; e/ou uso de inseticida de aplicação tópica [244].  

Em Portugal é ainda possível recorrer à vacinação com CaniLeish® (Virbac), que 

apresenta uma eficácia de 92,00%. Esta vacina é administrada em 3 doses e está indicada em 

cães a partir dos 6 meses de idade, reduzindo o risco de infeção ativa por L. infantum. Após o 

diagnóstico de LC nos animais, a lei portuguesa obriga a que estes sejam submetidos a 

tratamento. Caso os proprietários dos amimais se recusem a efetuar o tratamento, estes terão 

que ser imediatamente abatidos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro.  

8 Considerações finais sobre o tema 

Nos dias que correm, a crescente “humanização” dos animais de estimação faz com que 

estes vivam no mesmo espaço que os seus donos, aumentando assim o contacto com o Homem. 

Isto faz com que a saúde e bem-estar destes animais seja uma condicionante de saúde pública 

e, assim, urge a necessidade de elucidar a população para este facto. Posto isto, decidi produzir 

um panfleto informativo que sensibilize os utentes para o facto da leishmaniose canina ter eleva 

prevalência no nosso país mas, também, para o facto de o tratamento ser obrigatório após 

diagnóstico e quais as melhores formas de prevenção e proteção dos animais. O panfleto 

encontra-se no anexo XIII.   

 

Tema III: Infusões vegetais de ação no sistema 

nervoso central, depurativas e diuréticas  

O desenvolvimento deste tema foi-me sugerido pelo Tenente-coronel farmacêutico João 

Carmo. O contexto deste tema surgiu porque, durante um atendimento, o utente ter solicitado 

um dos produtos de emagrecimento, os chamados produtos “detox”. Como o meu conhecimento 

na área era bastante rudimentar, socorri-me da ajuda da restante equipa do LMPQF para 

solucionar a questão. Assim, foi-me sugerida a preparação de uma apresentação sobre infusões 

vegetais alternativas aos suplementos para emagrecimento. Esta apresentação encontra-se no 

anexo XIV. Tal como a apresentação sobre o tema da HBP, esta apresentação também foi 

integrada no quadro de formação continua da equipa do LMPQF – sucursal do Porto.   
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Anexo I - Cronograma do estágio no LMPQF - Sucursal Porto  
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Anexo II – Prevalência de HBP histológica  

 

Compilação de dados de vários estudos de prevalência de HBP histológica correlacionada com a idade..  
Adaptado de Lepor, H [39]. 

 

Anexo III - Prevalência de HBP clínica  

 

Compilação de dados de vários estudos de prevalência de HBP clínica correlacionada com a idade. 
Adaptado de Lepor, H [39]. 
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Anexo IV – Controlo molecular da homeostasia celular na 
próstata 

 

 

Esquema do equilíbrio entre fatores estimuladores e inibitórios de crescimento envolvidos na homeostasia 

celular na glândula prostática normal e a alteração desse equilíbrio (crescimento celular versus apoptose) 

originando a Hiperplasia prostática. Adaptado de Roehrborn, [79]. 
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Anexo V - Questionário de classificação dos sintomas IPSS 
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Anexo VI - Questionário de classificação dos sintomas da AUA 
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Anexo VII - Diagrama de decisão no tratamento de HBP 

 

Retirado de norma da Direção-Geral da Saúde [111]  
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Anexo VIII - Poster informativo sobre influência da HBP e do seu 
tratamento na função sexual 
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Anexo  IX - Apresentação realizada no LMPQF sobre a influência 
da HBP e do seu tra ta mento na função sexual  
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Anexo X - Ciclo de vida da Leishmania spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo de vida da Leishmania spp. Adapado de CDC [231]. 
 

Anexo XI - Mapa de prevalência de Leishmaniose Canina em 
Portugal 

 Retirado do site OnLeish [233].  
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Anexo XII - Diagrama de decisão no diagnóstico de 
Leishmaniose canina 

 

 

Diagrama de decisão de diagnostico. Adaptado de Solano-Gallego, L [244].  
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Anexo XIII - Panfleto de sensibilização para a Leishmaniose 

canina – Tema II 
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Anexo XIV - Apresentação do Tema III: "Chãs" - Infusões 
vegetais de ação no sistema nervoso central, depurativas e 
diuréticas 
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“É preciso viver, viver como homem comum entre homens 

comuns. Só um homem comum pode fazer grandes coisas.” 

António Lobo Antunes in “Courrier Internacional”   
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1 Introdução  

O Grupo Trofa Saúde (GTS) assume-se como um projeto global de saúde, 

agregando uma alargada rede de Unidades Hospitalares. Com o objetivo de melhorar a 

forma de cuidar dos seus clientes, proporcionando-lhes cuidados de proximidade. 

Apesar da localização das suas unidades incidir no norte litoral, o GTS é já uma 

referência a nível nacional, dispondo de um corpo clínico capaz de garantir um serviço 

de acordo com os padrões mais atuais da medicina moderna.  

O GTF é composto por 8 hospitais sendo eles: o Hospital Privado da Trofa (HPT), 

o Hospital Privado de Braga (HPB), o Hospital de Dia de Famalicão (HdF), o Hospital 

Privado da Boa Nova (HPBN), o Hospital de Dia da Maia (HdM), o Hospital Privado de 

Alfena (HPAV), o Hospital Privado de Gaia (HPG) e o Hospital Privado de Braga Centro 

(HPBC). 

Cada Unidade de Saúde do Grupo Trofa Saúde, procura desenvolver soluções 

à medida da população da área onde está instalada, disponibilizando Serviços de 

Urgência de Adultos e Pediátrica 24 horas, Blocos Operatórios, Unidades de 

Neonatologia 24 horas, Maternidades com várias salas de parto; Medicina Física e 

Reabilitação, Consultas Externas com mais de 45 especialidades clínicas e um conjunto 

de diversos Meios Complementares de Diagnóstico. Todas as suas unidades 

hospitalares certificadas pela APCER (ISO 9001-2008) procuram ter um corpo clínico e 

de enfermagem próprio e exclusivo, fazendo formação contínua a todos os seus 

colaboradores [1]. 

1.1 Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos 

O decreto-lei nº 44204, de 2 de fevereiro de 1962, define as linhas-metre da 

atividade farmacêutica nos hospitais, dizendo que Os Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares (SFH) são departamentos que apresentam autonomia técnica e científica, 

respondendo aos Órgãos de Administração dos Hospitais quanto aos resultados 

atingidos na atividade desenvolvida, estando por isso sujeitos á sua orientação. A 

direção dos SFH está ao encargo obrigatório de um farmacêutico hospitalar [2]. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são, nos hospitais, quem assegura a 

terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de 

investigação científica e de ensino [2]. É da responsabilidade dos SFH a seleção, 

aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos, estando também estabelecidas como funções do Farmacêutico Hospital 
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a produção de medicamentos; a colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

a participação em ensaios clínicos; a participação em comissões científicas; a farmácia 

clínica, farmacocinética, farmacovigilância e a prestação de cuidados farmacêuticos [2, 

3]. 

1.1.1 Gestão de Recursos humanos 

Cada Unidade Hospitalar possui um Farmacêutico como Diretor Técnico dos 

Serviços Farmacêuticos e, para além disso, existe uma Farmacêutica, Especialista em 

Farmácia Hospitalar, coordenadora dos Diretores Técnicos do Grupo (Drª. Patrícia 

Moura). Os hospitais de dia da Maia e de Famalicão não possuem SFH, estando estes 

sob responsabilidade dos SFH do HPBN e do HPT, respetivamente. Os farmacêuticos 

das diferentes unidades trabalham em permanente contacto entre si e com a Farmácia 

Central (FC), de forma a otimizar as suas tarefas e processos, mas também como apoio 

técnico uns dos outros, numa saudável forma de entreajuda e companheirismo.  

Cada SFH tem um plano operacional semanal, no caso dos SFH do HPT, este é 

descrito no anexo I. O horário de funcionamento do Serviço dos Serviços Farmacêuticos 

nas diversas Unidades Hospitalares é definido pelas respetivas Comissões Executivas 

e encontra-se afixado em local adequado. No caso do HPT, os SFH funcionam no piso 

-1 da unidade, de segunda a sexta-feira, das 9h até as 18h, sendo também este o meu 

horário como estagiário. O espaço físico dos SFH encontra-se ilustrado no anexo II. 

1.1.2 Gestão de recursos económicos. 

Apesar de cada Unidade Hospitalar possuir Conselhos de Administração 

autónomos, existem serviços centrais partilhados como a organização da Gestão 

Hospitalar e a Associação Complementar de Empresas (ACE), como entidade 

prestadora de serviços às diferentes unidades. Os recursos económicos são assim 

controlados pelo departamento Financeiro e de Compras, departamento este que gere 

todo o dinheiro do GTS sob a denominação de ACE.  

Coordenadora tecnica de SFH do GST 

(Farmácia Central)

Dr. Patrícia Moura

Coordenadora tecnica de SFH do GST 

(Farmácia Central)

Dr. Patrícia Moura

HPT

Dr. Ricardo Carvalho

HPT

Dr. Ricardo Carvalho

Hospital de dia 
Famalicão

Hospital de dia 
Famalicão

HPB
Dr. Andreia Leite

HPB
Dr. Andreia Leite

HPBN
Dr. André Azevedo

HPBN
Dr. André Azevedo

Hospital de dia MaiaHospital de dia Maia

HPAV
Dr. Andreia Pinto

HPAV
Dr. Andreia Pinto

HPG
Dr. Alexandra Soares

HPG
Dr. Alexandra Soares

HPBC
Dr. Rosa Mendes

HPBC
Dr. Rosa Mendes

Figura 1 - Esquema da coordenação dos SFH nos hospitais Trofa Saúde 
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2 Seleção, aquisição e armazenamento de produtos 

farmacêuticos 

A gestão de medicamentos é o conjunto de processos realizados pelos SFH, que 

asseguram a disponibilidade dos produtos necessários aos doentes e ao bom 

funcionamento hospitalar [4]. Os SFH deverão apresentar um stock de acordo com as 

necessidades dos utentes, gerindo na melhor forma possível as existências na farmácia, 

de acordo com impacto do investimento financeiro, espaço disponível, risco de 

alterações de conservação e possíveis perdas por expiração do prazo de validade (PV) 

dos produtos. Estas condicionantes são controladas informaticamente pela existência 

stocks mínimos e máximos para cada produto, o qual é definido tendo em consideração 

o custo do produto e as quantidades consumidas num determinado período de tempo. 

2.1 Gestão de existências 

Para efetuar a seleção dos produtos farmacêuticos disponíveis nas diferentes 

unidades, os profissionais de saúde do GTS pertencentes à Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT) elaboraram um Formulário Hospitalar Interno tendo por base o 

Formulário Hospitalar Nacional. Para a inclusão ou exclusão de um produto 

farmacêutico que não conste do Formulário Interno, os médicos devem enviar um 

pedido à CFT para autorizar à sua introdução/exclusão, por escrito em impresso interno 

com identificação e justificação técnica da molécula ou forma farmacêutica pretendida. 

A CFT, que tem reuniões periódicas de 2 em 2 meses, procede então à avaliação dos 

pedidos e toma uma decisão que vem referida na ata da reunião. 

2.2 Sistemas e critérios de aquisição. 

A avaliação e a seleção de fornecedores e produtos para as unidades 

hospitalares seguem padrões objetivos e rigorosos, capazes de assegurar uma 

prestação de serviços de elevada qualidade e satisfação. A seleção de fornecedores é 

feita através de um concurso anual para fornecimentos das moléculas existentes no 

formulário interno. O coordenador dos serviços em conjunto com o departamento de 

compras escolhe os laboratórios que melhores condições fornecem ao grupo, como 

preço, mínimos de encomenda e prazos de entrega.  

Os Diretores Técnicos de cada Unidade Hospitalar, fazem um pedido semanal 

ao Armazém Central, por norma à Segunda-feira, no software de gestão hospitalar 

denominado CPCHC (Glintt), baseado em stocks pré-definidos suficientes para uma 

semana. Estes pedidos são rececionados e analisados pela Farmacêutica 
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Coordenadora que agrupa tudo num único pedido na Intranet, este por sua vez é 

rececionado pelo departamento de compras (ACE) que encaminha a encomenda para 

cada um dos fornecedores. 

2.2.1 Aquisição de medicamentos estupefacientes  

O processo de aquisição de medicamentos estupefacientes é similar aos 

restantes, no entanto, os pedidos são realizados mensalmente, e não semanalmente. 

Assim o coordenador dos serviços farmacêuticos agrega os pedidos dos vários 

hospitais, criando uma nota de encomenda, que vai acompanhado com o Modelo VII 

(anexo III), contemplado nos termos do artigo 18º do Decreto Regulamentar nº 61/94, 

de 12 de outubro, assinado pelo coordenador dos serviços farmacêuticos e carimbado 

[5]. Aquando da encomenda faz-se uma fotocópia desta e arquiva-se em pasta própria, 

até haver a receção da encomenda. No momento da receção, a fotocópia é retirada do 

arquivo e substituída pelo original, agora assinado pelo laboratório. Fica no arquivo da 

farmácia o original e o duplicado no respetivo laboratório.  

2.2.2 Medicamentos com Autorização de utilização 

excecional (AUE) 

Em Portugal, só podem ser comercializados medicamentos cujo seu fabricante 

ou representante legal possuam Autorização de Introdução no Mercado (AIM) para esse 

mesmo medicamento. No entanto, o INFARMED pode autorizar a utilização em Portugal 

de um medicamento que não tem AIM, mediante apresentação de um pedido de 

Autorização de Utilização Excecional (AUE). 

O coordenador dos SFH mediante justificação clínica e demonstrada inexistência 

de uma alternativa no conjunto de medicamentos com autorização de introdução no 

mercado, pode preencher o impresso próprio (anexo IV) disponível no site do 

INFARMED e submete-lo. Em caso de aprovação, a AUE tem a validade de um ano, 

mas a sua aquisição esta limitada ao número de unidade estipuladas no pedido. Os 

documentos do processo devem ficar arquivados por um período não inferior a 5 anos 

e facultados ao INFARMED sempre que solicitado. 

2.2.3 Gases medicinais  

Segundo o Decreto - Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, que define que os gases 

medicinais são equiparados a medicamentos, estando, portanto, sob a responsabilidade 

do INFARMED e dos Serviços Farmacêuticos dos Hospitais [6]. No GTS esta 

responsabilidade é partilhada com os Serviços de Manutenção que faz a encomenda e 

receção dos gases medicinais. Quando os Serviços de Manutenção recebem uma 
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garrafa ou cilindro novo, entregam nos Serviços Farmacêuticos uma guia de remessa 

que acompanha a mesma. Nessa guia vem descrito a data de receção no Hospital, o 

número de lote e validade – informações imprescindíveis para controlo dos mesmos. Da 

mesma forma, quando uma garrafa ou cilindro é colocada a uso também deve ser 

reportado ao Farmacêutico Responsável (anexo V).  

2.3 Receção e conferência de produtos adquiridos. 

A receção dos produtos encomendados acontece na Farmácia Central onde, 

com base na guia de remessa/fatura emitida pelo fornecedor, procede-se à conferência 

das encomendas qualitativa e quantitativamente e avalia-se a integridade física, os lotes 

e validades das mesmas. Por imposição interna só são aceites produtos farmacêuticos 

com, no mínimo, um ano de validade. Se a data de validade, de qualquer produto 

farmacêutico, for inferior a 1 ano, a sua receção só pode ser efetuada após analisada a 

viabilidade de consumo, sendo a necessária autorização do coordenador dos SFH. Uma 

vez cumpridos todos os requisitos, é dada entrada dos produtos por meio de um 

software denominado PHC e satisfaz-se o pedido do Armazém Central na Intranet. 

Depois, faz-se a distribuição dos Produtos Farmacêuticos segundo a encomenda 

semanal de cada Unidade Hospitalar e satisfazem-se os respetivos pedidos em CPCHS.  

Após separação dos produtos farmacêuticos conforme a encomenda semanal, 

estes são distribuídos pelo Departamento de Logística do GTS, nos diferentes hospitais. 

Só depois de rececionada e verificada a uniformidade e integridade de todos os 

produtos, estes dão entrega no stock informático dos SFH da unidade em questão. Este 

circuito de distribuição não se verifica para encomendas muito volumosas como é o caso 

dos soros, em que a entrega é feita diretamente nos SFH de cada unidade. 

2.4 Armazenamento dos produtos/prazos de validade. 

São da responsabilidade dos SFH, todos os locais do hospital passíveis de 

armazenar produtos farmacêuticos, e estes devem respeitar condições gerais como a 

garantia da luminosidade, temperatura e humidade adequadas; Armazenamento e 

identificação, segundo uma ordem lógica (ordem alfabética), com etiquetas 

identificativas de cada medicamento, contendo a DCI, dosagem, forma farmacêutica e 

código de barras; Controlo dos prazos de validade, tendo em consideração todos os 

produtos com um período de caducidade até três meses. Além disso, com o objetivo de 

minimizar os erros e aumentar a segurança dos doentes incluíram-se ainda etiquetas 

com pictogramas de alerta por exemplo, os medicamentos de alto risco com um sinal 

de perigo (anexo VI).  
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2.4.1 Condições de armazenamento 

O espaço de aprisionamento da farmácia do HPT encontra-se organizada de 

forma a delinear uma zona de soros e embalagens grandes, uma zona de injetáveis 

subdividida em ampolas de maiores e menores dimensões, uma zona de comprimidos, 

outra de antibióticos grandes, xaropes e soluções, e ainda uma outra zona de 

antisséticos e outras soluções de limpeza e esterilização. Neste espaço, as condições 

de humidade devem ser inferiores a 60% e temperatura não poderá ultrapassar os 25°C. 

Estes são parâmetros são controladas por aparelhos eletrónicos.   

Os técnicos de manutenção são responsáveis pela tradução dos dados 

fornecidos pelos aparelhos de medição de temperatura e humidade, sendo gerados 

gráficos semanais de registo diário dos parâmetros referenciados. Estes gráficos são 

enviados para a farmácia pelos técnicos de manutenção, via e-mail. Nos Serviços 

Farmacêuticos sempre que se detete um registo fora do intervalo de segurança, deverá 

ser apresentada, via e-mail, a respetiva justificação do pico representado no gráfico 

(anexo VII). Todos os gráficos são impressos individualmente e arquivados na pasta de 

Registo de Temperatura e Humidade, organizados por data. 

2.4.2 Situações de armazenamento especial 

O stock de farmácia e dos diferentes serviços do HPT é constituído por produtos 

cujas especificações técnicas ou regulamentares exigem condições de armazenamento 

especial. Incluem-se neste grupo os seguintes produtos medicamentos termolábeis, que 

devem ser armazenados no frigorífico, em condições de temperatura compreendidas 

entre os 2 °C e os 8°C sendo estas controladas por aparelhos de medição, e os gráficos 

posteriormente arquivados na farmácia. Medicamentos fotossensíveis, que necessitam 

de embalagem apropriada deverão ser acondicionados num local ao abrigo da luz. Na 

impossibilidade de os manter na embalagem original, deve proceder-se ao isolamento 

em papel de alumínio e/ou cartão das gavetas onde estão armazenados. 

Os estupefacientes são armazenados num cofre com fechadura de segurança. 

Nalgumas situações particulares devidamente justificadas, no HPT opta-se por 

armazenar no cofre outros medicamentos, que não estupefacientes, como é o caso das 

ampolas de 2ml de Sugamadex, que têm elevado valor monetário. 

Os carros de emergência são uma situação particular de local onde estão 

armazenados medicamentos, uma vez que são constituídos por medicação necessários 

em situações de emergência (anexo VII). Para garantir a existência das quantidades 

pré-definidas para cada carro no momento da sua utilização, este encontra-se selado. 

Sempre que um produto é retirado, procede-se ao preenchimento de um documento 
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próprio de registo com a respetiva justificação, e com posterior reposição prévia à nova 

selagem. 

2.4.3 Controlo prazos de validade 

A expiração do prazo de validade (PV) de um produto farmacêutico pode 

comportar consequências negativas para o doente, além de acarretar custos evitáveis. 

O acondicionamento dos medicamentos e dos produtos farmacêuticos é feito segundo 

o princípio “First Expired, First Out”, ou seja, os produtos cujo PV expira mais cedo são 

colocados e distribuídos em primeiro lugar dos demais, para que sejam consumidos 

primeiro do que os que têm validade superior. Os produtos existentes nos SFH são 

identificados com vinheta “Atenção! Validade a expirar” assim que a sua validade é 

inferior a 1 ano. É também referenciada em documento Excel, e identificado o serviço 

ao qual foi dispensado assim que sair do SFH.  

Toda a medicação existente nos stocks dos diferentes serviços com PV inferior 

a três meses segue o procedimento descrito no esquema do fluxograma (anexo VIII). 

Assim o farmacêutico deverá encaminhar os produtos trocados para um serviço que 

tenha elevados consumos do produto em questão, de forma a aumentar as 

possibilidades de este ser usado antes que a validade expire. Toda medicação presente 

no hospital é verificada no final do mês pelos SFH, de modo a remover todos os produtos 

cuja validade termina. 

3 Sistemas de distribuição de medicamentos 

A distribuição de medicamentos é realizada pelos SFH aos vários serviços do 

hospital, nomeadamente aos serviços de Internamento, Bloco operatório, Bloco de 

Partos, Imagiologia, Urgências, Fisioterapia, Consulta Externa e Medicina Dentária, 

garantindo assim a distribuição de medicamentos a doentes internados e consultas do 

hospital. No caso particular dos SFH do HPT, também são fornecidos produtos aos 

serviços do HdF, uma vez que estes não possuem farmácia hospitalar. 

3.1 Distribuição clássica: reposição por níveis e 

distribuição personalizada 

Para se proceder à distribuição de produtos aos vários serviços, recorre-se ao 

sistema de distribuição tradicional compreendendo o sistema de reposição de stocks 

por níveis e o sistema de requisição personalizada. No sistema de reposição de stocks 

por níveis define-se entre o Farmacêutico Responsável e o Enfermeiro Coordenador 

quais as quantidades ideais fixas de cada medicamento nos serviços e a periodicidade 
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da reposição. No HPT a reposição de stocks com base em níveis faz-se para os Serviços 

de Internamento, de Urgência e Bloco Operatório. Nos dias descritos no plano 

operacional para reposição (anexo I), o farmacêutico gera informaticamente um pedido 

que tem por base a diferença entre os stocks ideais e o stock informático do serviço em 

questão. A medicação é então separada e arrumada no serviço pelo farmacêutico. A 

satisfação informática do pedido gerado faz com que os produtos deem saída do stock 

dos SFH e entrada no stock dos serviços.  

As requisições personalizadas são feitas pelos serviços consoante as suas 

necessidades, o pedido é efetuado informaticamente com recurso ao programa 

informático CPC. O farmacêutico receciona o pedido e dá providencia à sua satisfação 

mediante o stock existente na farmácia. Os pedidos separados são temporariamente 

armazenados na zona de Satisfação de Pedidos. Podem ainda ser fornecidos pedidos 

de medicação urgente para um doente em particular. Esses pedidos são requisitados 

pelo médico via informática e levantados nos SFH, sendo posteriormente debitados 

diretamente na conta corrente do doente ou transferidos para o stock do serviço 

requisitante. 

De modo a tentar manter os stocks da farmácia corretos e para haver um controlo 

da saída da medicação da farmácia, ao fim-de-semana e durante o período em que esta 

se encontra encerrada, existe uma folha relativa ao registo de levantamento da 

medicação (anexo IX) em que entre outras coisas, têm que se preencher com o nome 

e quantidade da medicação, o GTS e nome do doente para lhe ser depois debitado. 

3.2 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

A distribuição individual diária em dose unitária DIDDU consiste na distribuição 

de medicamentos e produtos farmacêuticos, em doses individualizadas necessários 

para um período de 24 horas, 48 ou 72 horas consoante a existência de feriado ou fim-

de-semana no dia seguinte. O processo inicia-se com a realização de uma prescrição 

médica, que é depois validada e finalizada pela disponibilização da medicação ao 

doente. As vantagens da DIDDU abrangem a nível terapêutico o aumento da segurança 

do circuito do medicamento, melhorando o conhecimento do perfil farmacoterapêutico 

dos doentes, e diminuindo os riscos de interações medicamentosas [4]. A nível 

financeiro, permite melhor gestão de custos e desperdícios relacionados com a 

medicação. Além disso, liberta os enfermeiros para que estes possam prestar maior 

dedicação aos doentes e percam menos tempo com aspetos de gestão relacionados 

com os medicamentos [4].  

No HPT a preparação dos módulos de unidose é feita por cama. Desta forma é 

disponibilizada uma melhor gestão da medicação de cada doente diminuindo os erros 
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de distribuição. Após a distribuição dos módulos cabe ao Farmacêutico o registo das 

revertências de medicamentos que não foram administrados aos doentes, gerindo 

assim inutilizações. 

As responsabilidades do farmacêutico no processo da DIDDU no HPT passam 

pela preparação da terapêutica, entrega dos módulos nos serviços de internamento e 

conferência pontual dos módulos na presença de um enfermeiro de serviço. Durante o 

tempo de estágio esta dupla verificação foi efetuada pelo farmacêutico e estagiário. Esta 

dupla verificação da prescrição permite maior facilidade de identificação de interações 

medicamentosas ou outros erros de prescrição. As gavetas dos módulos usados para a 

DIDDU são identificadas com etiquetas onde consta o nome e o número da cama de 

cada doente internado.  

3.2.1 Sistema de validação de prescrição médica 

A validação das prescrições médicas é pessoalmente a função mais importante 

desempenha pelos SFH. Este processo tem como principais objetivos maximizar a 

eficácia dos medicamentos e reduzir o risco de aparecimento de efeitos adversos, 

através do uso racional do medicamento. Assim, é realizado sempre que ocorra uma 

entrada ou alteração da prescrição de um doente.  

A validação é feita no sistema informático, onde devem constar dados como a 

identificação do doente; parâmetros antropométricos do doente (idade, peso e altura) e 

respetivo diagnóstico. A prescrição deve identificar o medicamento por Denominação 

Comum Internacional (DCI), forma farmacêutica, posologia, via de administração e 

duração do tratamento (quando aplicável). Também devem constar a data e hora da 

prescrição e identificação do prescritor. 

Para efetuar uma validação correta, o farmacêutico deve ter em consideração o 

doente e as suas caraterísticas fisiopatológicas, bem como todas as questões relativas 

à farmacoterapia como a dose, a posologia, a duração do tratamento, a indicação, 

possíveis interações e justificação. Na eventualidade de se detetar alguma incoerência 

na prescrição, como duplicações de medicamentos, erros de dose, ou omissões 

terapêuticas/informações relevantes, o farmacêutico entra em contacto com o médico, 

para esclarecer a situação. 

Certos medicamentos requerem uma maior atenção durante a validação. Nestes 

casos é obrigatória a justificação da necessidade de administração, seja em programa 

informático, por exemplo, para o uso de antibióticos, ou em impresso próprio, para o uso 

dos medicamentos de elevado custo financeiro ou medicamentos extra formulário. 
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3.2.2 Reconciliação Terapêutica 

O conceito de Reconciliação terapêutica (RT) apresenta-se como sendo o 

processo de avaliação do regime terapêutico de um doente, sempre que há alteração 

do mesmo, com o objetivo de evitar erros de medicação, tais como omissões, 

duplicações, doses inadequadas, interações, assim como problemas de adesão [7]. 

Este processo tem uma importância vital nos serviços hospitalares, isto porque, existe 

uma grande probabilidade de ocorrer erros de medicação entre o processo de 

internamento e alta hospitalar do doente. Por outro lado, permite o aumento da eficácia 

da terapêutica, a diminuição dos custos associados e a melhoria da adesão à 

terapêutica por parte do doente. O conceito deve incluir a comparação entre a 

medicação atual e o regime terapêutico prévio e deve ocorrer sempre que a medicação 

é ajustada, tendo ainda em conta a automedicação.  

A RT deve incluir 3 etapas, a verificação, onde se elabora uma lista completa de 

medicamentos que o doente usa antes da sua admissão, transferência ou alta 

hospitalar. A confirmação que garante que os medicamentos e as dosagens 

estabelecidas são apropriados para o doente. A reconciliação onde se procuram 

incompatibilidades entre os medicamentos prescritos em cada nível de cuidados ou em 

cada ponto de transição, documenta-se as comunicações feitas ao prescritor e corrigem-

se as prescrições em conjunto com o Médico [7]. 

No caso do HPT, os processos de reconciliação terapêutica encontram-se em 

aplicação, mas não nas condições a cima descritas. Aquando do internamento, é feito 

um levantamento da terapêutica medicamentosa que o doente faz, por parte de um 

enfermeiro. Em comunicação com os clínicos da medicina interna, essa terapêutica é 

posteriormente descrita, na prescrição informática, como “medicação do doente nºX” 

identificando-se o medicamento, forma farmacêutica e posologia nas observações. Os 

SFH entram em cena neste processo na validação da prescrição. Nesse momento o 

farmacêutico faz toda a avaliação da prescrição cumprindo assim as três etapas da RT. 

O farmacêutico entra em contacto com o médico prescritor sempre que encontra alguma 

incompatibilidade. Os SFH de todos dos hospitais do GST fizeram um estudo para 

demonstrar a importância do farmacêutico na RT e da própria RT no meio hospitalar. 

Assim, durante o ano de 2015, todas as comunicações entre SFH e médico prescritor 

foram registados, compilando-se todos os dados e respetivas conclusões no póster em 

anexo X. 

Durante o meu período de estágio estava em marcha uma reformulação do 

processo da RT, que visava essencialmente aumentar a envolvência dos SFH na RT. A 

proposta era que o levantamento da terapêutica no momento de internamento fosse 
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realizado pelos SFH, no entanto esta intervenção acaba por estar condicionada pela 

limitação dos recursos humanos dos SFH do HPT. 

3.3 Distribuição de medicamentos a doentes em 

ambulatório 

A distribuição em regime ambulatório permite uma melhor gestão e vigilância de 

terapêuticas específicas através do controlo de efeitos secundários graves das mesmas, 

adesão à terapêutica e possibilidade de comparticipação a 100% em determinados 

medicamentos [4]. 

No HPT, a dispensa em regime de ambulatório ocorre essencialmente associada 

à consulta externa, nos serviços de urgência ou, ainda, após alta do internamento. 

Assim, é permitido, nem casos especiais, continuar a terapêutica em ambiente familiar, 

diminuindo os custos associados a um internamento e o risco de infeções hospitalares. 

Para que o doente possa levantar a medicação, o médico prescritor deve contactar os 

SFH e entregar uma prescrição assinada, na qual conste também a vinheta do médico, 

a vinheta do local de prescrição, a identificação do doente e nº de beneficiário, assim 

como a descrição do medicamento, posologia, forma farmacêutica e quantidade a 

dispensar. 

Estas situações ocorrem maioritariamente associadas a situações de oncologia. 

Sendo responsabilidade do farmacêutico garantir a disponibilidade dos medicamentos 

que o doente necessita, é efetuado o registo da data de cada dispensa em ambulatório 

e a data prevista da próxima. Assim, é possível fazer uma vigilância apertada quanto ao 

cumprimento da terapêutica instituída.  

3.4 Medicamentos sujeitos a controlo especial 

Na distribuição de medicamentos, alguns tipos seguem um circuito específico e 

mais restrito, uma vez que apresentam características próprias que podem potencial 

risco para a saúde dos doente e profissionais de saúde, em caso de aplicação abusiva 

ou indevida dos mesmos. No GTS podem-se descrever os circuitos especiais dos 

medicamentos derivados do plasma humano, dos estupefacientes e ainda, o dos 

medicamentos extra formulário e medicamentos de elevado custo financeiro. Anti-

infeciosos como os antibióticos também se incluem neste grupo, mas a sua situação já 

fora descrita no processo de validação da prescrição.  

3.4.1 Psicotrópicos e estupefacientes. 

Na receção de estupefacientes na farmácia, é feito o seu registo pelo 

farmacêutico numa folha de Excel específica para o efeito. Cada serviço hospitalar tem 
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um stock de estupefacientes que é estabelecido entre o enfermeiro coordenador e o 

farmacêutico. Sempre que um estupefaciente é administrado a um doente existe um 

registo da administração do mesmo em impresso próprio denominado Anexo X, modelo 

nº 1509 (anexo XI). 

Durante o registo é necessário a identificação do serviço onde será administrado 

o medicamento, a DCI, forma farmacêutica, dosagem, nome do doente, 

cama/processo/nº e quantidade administrada. Após a administração, o enfermeiro 

responsável rubrica o documento. O modelo é constituído por um original e um 

duplicado. Quando o documento de um determinado estupefaciente se encontra 

totalmente preenchido ou é necessária reposição do stock do serviço, o registo é 

assinado pelo diretor do serviço.  

Nos SFH, o Farmacêutico procede à análise e validação, através da confirmação 

da quantidade administrada. Para finalizar este procedimento, procede-se à 

transferência informática de stock de estupefacientes para o serviço respetivo. Uma guia 

de transporte é impressa em duplicado, uma das cópias fica na farmácia e é anexada 

ao original do Anexo X, e a outra é entregue ao serviço requisitante. Quando se procede 

é entrega do stock no serviço, o enfermeiro responsável rubrica o Anexo X preenchido, 

sendo que o modelo original regressa à farmácia para ser arquivado na capa de Registo 

de Estupefacientes e o duplicado é por sua vez arquivado no serviço respetivo às 

administrações. Este arquivo deve ser mantido pelo um período nunca inferior a 5 anos.  

As saídas são registadas no ficheiro de Excel acima referido. Este está 

organizado por anos, subdividido nos diferentes meses do ano. Este ficheiro é alvo de 

controlo por parte do Infarmed. O stock de estupefacientes na farmácia deve estar 

sempre de acordo com o ficheiro para que haja um maior controlo das existências e 

administrações de estupefacientes. 

3.4.2 Hemoderivados 

Os hemoderivados são produtos farmacêuticos derivados do plasma humano e, 

assim, são considerados medicamentos que exigem um circuito especial, porque podem 

constituir um veículo responsável pela transmissão via sanguínea de certas doenças. O 

processo de libertação oficial de lotes de medicamentos de origem biológica envolve 

uma avaliação detalhada da documentação de produção de cada lote individual, e a 

realização dos ensaios laboratoriais definidos nas normas europeias específicas para 

cada tipo de produto. É emitido um Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote 

(COELL), reconhecido em toda a União Europeia e no Espaço Económico Europeu [8]. 

A utilização de medicamentos hemoderivados deve ser autorizada pelo 

Infarmed. Sendo assim, os medicamentos hemoderivados fazem-se acompanhar de um 
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certificado de autorização de utilização do lote (CAUL), (anexo XII). Este documento é 

emitido pelo Infarmed que aprova a conformidade do mesmo e entregue juntamente 

com a encomenda aos SFH. 

A requisição de medicamentos derivados do plasma é feita através do modelo 

nº 1804 (anexo XIII). Os quadros A e B são preenchidos pelo médico prescritor. O 

farmacêutico valida a prescrição, procede ao preenchimento do quadro C e verifica no 

site do Infarmed, se o certificado com o número CAUL corresponde efetivamente ao lote 

do medicamento que acompanha. O hemoderivado é entregue no serviço requisitante, 

acompanhado pelo documento da requisição. A via destinada à farmácia regressa aos 

SFH sendo arquivada na capa de Registo de Hemoderivados, enquanto a outra via é 

preenchida pelo enfermeiro (quadro D) e arquivada no processo clínico do doente, 

mantendo-se os arquivos por um período nunca inferior a 5 anos. 

3.4.3 Medicamentos extra-formulário e de elevado valor 

económico 

O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) consiste num texto 

orientador que traduz a escolha seletiva perante uma ampla oferta de medicamentos. A 

filosofia do FHNM é que este contenha os medicamentos necessários a uma terapêutica 

adequada à generalidade das situações hospitalares. A atividade de prescrição nos 

hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde segue obrigatoriamente utilização 

do FHNM. No GTS, a prescrição do corpo clinico obedece a um Formulário Hospitalar 

Interno (criado pela CFT), que mais não é do que o formulário nacional adaptando os 

medicamentos presentes às necessidades do grupo.  

Quando o médico quer prescrever um medicamento que não está incluído no 

formulário interno ou adenda em vigor, o médico deve preencher o formulário de 

“Justificação de Receituário de Medicamentos” (anexo XIV). Neste documento 

identifica-se o serviço requisitante, o doente, o nome do medicamento (forma 

farmacêutica, via de administração, posologia e a duração prevista do tratamento), o 

diagnóstico e a situação clínica que justifica o pedido do medicamento, sendo aprovado 

ou rejeitado pelo diretor clínico da unidade.   

Caso seja considerado pertinente esse medicamento pode ainda ser incluído na 

adenda ao formulário, no entanto essa decisão tem de passar pela CFT e acontece após 

receber um pedido formal respeitando um formulário interno.  

Medicamentos de elevado custo económico, como é o caso do Sugamadex, que 

é um agente de reversão do bloqueio neuromuscular induzido na anestesia geral [9], 

também são objeto de controlo especial por parte dos SFH. Nesta situação é necessário 
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o preenchimento de um impresso interno (anexo XV) onde se justifica a utilização deste 

em detrimento dos fármacos de 1ª escolha, como é a neostigmina. 

3.4.4 Antissépticos e desinfetantes. 

Determinados detergentes e antissépticos com moléculas de especial relevo são 

distribuídos aos diferentes serviços, pelos serviços farmacêuticos, existindo um catálogo 

de produtos específico para cada serviço. É responsabilidade dos SFH o controlo de 

consumos, forma de aplicação e outro tipo de informações relativas a estes produtos, 

exigindo assim uma articulação com os serviços de limpeza e manutenção do hospital. 

4 Produção e controlo de medicamentos 

Os medicamentos manipulados são preparados segundo fórmulas magistrais ou 

oficinais, da direta responsabilidade de um farmacêutico, e a sua produção tem de 

obedecer à legislação “Boas Práticas a observar na Preparação de Medicamentos 

Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar” [10]. 

No GTS o fabrico de produtos estéreis e não estéreis está sediada na farmácia 

central e foi estruturada em local e condições apropriadas para que se produzam 

produtos farmacêuticos seguros e eficazes. Todos os procedimentos, preparações e 

embalamentos estão documentados e são registados para que seja possível garantir a 

sua qualidade. 

4.1 Preparação de misturas intravenosas 

4.1.1 Misturas para nutrição parentérica 

Nos hospitais do GTS não se fazem a preparação de bolsas parentéricas, 

utilizando-se para o efeito bolsas comerciais pré-fabricadas. Caso estas não cubram as 

necessidades do doente, após prescrição médica, é possível o enfermeiro do Serviço 

adicionar oligoelementos e/ou vitaminas às bolsas pré-fabricadas no momento de 

administração. 

4.1.2 Preparações extemporâneas estéreis e Fármacos 

citotóxicos  

A produção de medicamentos estéreis obriga à adoção de cuidados especiais, 

de modo a minimizar a contaminação microbiológica e a presença de partículas 

pirogénicas. As salas de preparação onde se fazem estas preparações denominam-se 

de áreas limpas, onde os profissionais devem trabalhar usando vestuário adequado, 
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luvas, toucas e máscara. As áreas limpas devem ser mantidas num estado de limpeza 

convencionado e alimentadas com ar devidamente filtrado.  

É na farmácia central que o GTS possui uma camara de fluxo laminar vertical 

que permite a produção de preparações estéreis, como por exemplo, a aditivação das 

bolsas parentéricas, e citotóxicos. A camara tem avaliações técnicas periódicas por 

empresas certificadas e os relatórios são devidamente arquivados. Para a produção 

destas preparações na camara de fluxo laminar vertical deverão ser seguidos os 

protocolos internos do GTS descritos no anexos XVI e XVII. 

O Manual de Farmácia Hospitalar diz que a preparação de produtos citotóxicos 

seja antecedida por uma prescrição médica e validada pelos SFH [4]. No GTS, as 

validações são exclusivamente efetuadas pelos SHF do HPT, sendo estes também 

responsáveis pela encomenda dos produtos. Posteriormente a preparação dos 

citotóxicos é efetuada na câmara de fluxo laminar pelo farmacêutico do HPAV e/ou pela 

Farmacêutica Coordenadora da farmácia central. Após distribuição dos citotóxicos pelas 

unidades hospitalares do GTS, a administração é feita por um dos enfermeiros 

responsáveis da oncologia de acordo com os ciclos pré-estabelecidos. 

4.2 Preparações de formas farmacêuticas não estéreis. 

A preparação dos medicamentos manipulados é feita semanalmente na 

Farmácia Central à terça-feira, e consoante os pedidos individuais de cada hospital do 

grupo. A sua produção é da responsabilidade de uma técnica da farmácia central, na 

hotte de preparações não estéreis. No momento da preparação, procede-se ao 

preenchimento da ficha de preparação e à rotulagem do manipulado em questão (anexo 

XVIII). A atribuição do lote é feita segundo uma determinada sequência que se inicia 

com o ano, mês, dia e termina com a numeração relativa à ordem de preparação 

(ex:.2016052701). O prazo de validade é atribuído ao manipulado em função da sua 

ficha de preparação, baseada no Formulário Galénico.  

4.3 Etiquetagem e Reembalagem 

A etiquetagem de medicamento só é realizada em determinados serviços do 

hospital, como no Bloco Operatório e Urgência, e em produtos como soros ampolas 

grandes e comprimidos. Durante a etiquetagem é necessário alguma cautela, para que 

não se oculte informações importantes como identificação da molécula, dosagem, etc.. 

Os comprimidos e cápsulas rececionados no Farmácia Central que não estejam 

identificados no blister com a Designação Comum Internacional (DCI), lote e prazo de 

validade, requisitos de segurança e boas práticas exigidas para que possam ser usados 

na distribuição em dose unitária, são reembalados em área específica segundo normas 
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de “Boas Praticas de Fabrico e Garantia da Qualidade” e registados em modelo próprio 

(anexo XIX). A reembalagem deverá também garantir uma adequada proteção do 

conteúdo face aos agentes ambientais [4].  

4.3.1 Fracionamento de comprimidos 

Financeira e logisticamente não é viável ter nos SFH todas as dosagens 

comercializadas disponíveis para determinado medicamento, e nalgumas situações 

surge a necessidade de obter ajustes na posologia de um fármaco o que obriga ao 

fracionamento de comprimidos. O fracionamento apesar de gerar perdas, causar uma 

incerteza quanto á uniformidade de massa e dose e alterar a biodisponibilidade do 

fármaco é uma necessidade e uma prática comum nos hospitais. 

No HPT, o fracionamento é realizado nalgumas situações de DIDDU. De 

imediato ocorre a reembalagem e etiquetagem com identificação em Denominação 

Internacional Comum e lote sendo também atribuído um novo prazo de validade que 

não pode ser superior a 6 meses após o fracionamento. No final, todo o equipamento 

utilizado é limpo, desinfetado e inspecionado antes da próxima operação de 

fracionamento e reembalagem, registando o processo em impresso interno (anexo XX). 

5 Informação sobre medicamentos e Farmácia Clínica 

5.1 Farmacovigilância 

Para a introdução de um novo fármaco no mercado é necessário a realização 

prévia de ensaios clínicos que possam fornecer o máximo de informação útil acerca do 

perfil farmacológico do medicamento. Ainda assim, variadíssimos aspetos da sua 

atividade farmacológica, nomeadamente efeitos secundários que apenas são detetados 

numa fase mais avançada, em que o medicamento se encontra amplamente utilizado. 

Isto acontece porque, os ensaios clínicos têm sempre algumas limitações como, a 

população alvo nem sempre coincide com aquela na qual o medicamento vai ser 

aplicado ou a utilização do medicamento ocorre durante um período insuficiente, não 

refletindo muitas vezes a utilização quotidiana do mesmo. Assim, surge a necessidade 

de implementação de um programa de Farmacovigilância pós-comercialização dos 

medicamentos, que incute a comunicação dos efeitos indesejáveis, mais ou menos 

graves, ao Centro Nacional de Farmacovigilância (CNF). Neste processo, estão 

envolvidos todos os agentes de saúde como os farmacêuticos, os médicos, os 

enfermeiros, e os próprios utentes. Todos estes têm o dever de colaborar com o CNF 

através da deteção e notificação espontânea de Reações Adversas aos Medicamentos 
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(RAM). A Farmacovigilância assume um papel preponderante na avaliação permanente 

dos riscos e benefícios dos fármacos, sendo que o processo visa proporcionar uma 

melhor monitorização e segurança dos medicamentos [11]. 

5.2 “Comissões técnicas” existentes no hospital e suas 

atividades 

Comissão Farmácia e Terapêutica – é constituída por todos farmacêuticos do 

grupo, e todos os diretores clínicos. Reúne de dois em dois meses, salvo situações de 

urgência. Tem como principal função a discussão do formulário interno do grupo, com a 

análise dos pedidos de introdução de novas moléculas pelos agentes de saúde, análise 

dos pedidos extra-formulário, análise dos medicamentos com menos saída. 

Comissão de gestão operacional e administrativa hospitalar – é constituída pelo 

diretor clinico, administrador do hospital, enfermeiro coordenador, farmacêutico, 

coordenador operacional, responsável de faturação de ambulatório, faturação do 

internamento, responsável de recursos humanos, responsável de manutenção, 

responsável da imagiologia, responsável da fisioterapia. Têm reuniões semanais para a 

análise do funcionamento do hospital, procurando dar resposta aos problemas e 

situações que vão surgindo de forma a melhorar a articulação nos diferentes serviços, 

de modo a aumentar a eficiência do procedimentos e protocolos existentes. 

Comissão de Controlo de Infeção e Resistência a Antibióticos – é constituída 

pelo diretor clinico, o administrador, o farmacêutico, médico de medicina interna, médico 

de cirurgia enfermeiro coordenador, responsável do departamento de qualidade e 

especialista em microbiologia. Têm como funções a gestão das estratégias de controlo 

microbiológico dos diferentes serviços, com especial ênfase no bloco operatório e 

internamento. É também responsável por reportar as entidades competentes os casos 

de infeções de microrganismos de divulgação obrigatória.  

6 Trabalhos desenvolvidos  

6.1 Reformulação do Protocolo de antibioticoterapia 

profilática em cirurgia  

A infeção do local cirúrgico (ILC) é uma complicação comum da cirurgia, com 

taxas de incidência entre 2 e 20%, e está associada a alta morbilidade, mortalidade e 

custos. O Centers for Disease Control and Prevention  (CDC) estabeleceu como critério 

para que a infeção possa ser considerada uma ILC, e estes são que infeção relacionada 

com o procedimento cirúrgico ocorra no local da incisão cirúrgica ou próximo dele 
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(incisional ou órgão/espaço), nos primeiros trinta dias do pós-operatório, ou até um ano 

no caso de colocação de prótese [12]. 

O risco de infeção é condicionado por muitos fatores relacionados com o doente 

desde a idade avançada, a obesidade, doenças crónicas, etc., mas também por fatores 

cirúrgicos, nomeadamente a duração e a limpeza do procedimento cirúrgico. A 

prevenção da ILC é muito importante e o seu sucesso esta sujeito à combinação de 

várias medidas básicas, incluindo a preparação adequada pré-operatória, a técnica 

cirúrgica asséptica, a profilaxia antibiótica e os cuidados pós-operatórios.  

A profilaxia antimicrobiana tem como objetivo conseguir níveis séricos de 

fármaco superiores à concentração mínima inibitória, desse antibiótico contra os 

organismos potencialmente presentes no local cirúrgico ou proximidades, durante o 

período da cirurgia. A PA cirúrgica cria assim um obstáculo à proliferação bacteriana, 

com a manutenção de níveis adequados tecidulares de antibiótico durante todo o ato 

cirúrgico e assim diminuir o risco e incidência de ILC. 

A administração apropriada de profilaxia antibiótica cirúrgica reduz o risco de ILC 

em cerca de 80%, uma vez que a esmagadora maioria das ILC são causadas por 

translocação endógena de microrganismos intestinais. 

6.1.1 Timing da administração do antibiótico  

Já em 1961, um estudo experimental demonstrou não ser possível distinguir 

incisões contaminadas com Staphylococcus aureus de incisões quando antes a incisão 

foram administrados agentes antimicrobianos. O mesmo refere ainda que o uso de 

antibióticos aumentava o poder de cicatrização dos tecidos diminuindo o tamanho das 

lesões, se os agentes antibacterianos fossem administrados no máximo até 3 horas 

após a contaminação bacteriana [13]. 

Em 1976, outro estudo demonstrou que se obtinham taxas mais baixas de ILC 

quando foram administrados agentes antimicrobianos 1 hora antes da incisão, em 

pacientes submetidos a operações gastrointestinais, biliares ou cólon. A administração 

da primeira dose de antibiótico depois da cirurgia resultou em ILC quase idênticos aos 

pacientes que não receberam profilaxia. Assim, o estudo concluiu que o agente 

antimicrobiano deveria ser administrado tão próximo quanto possível antes da incisão, 

para alcançar taxas de ILC baixos [14]. 

Assim sendo, a administração da profilaxia antibiótica é efetuada nos 60 minutos 

para a maioria dos antibióticos usados na PA, exceto no caso da Vancomicina, que deve 

ser administrada 120 minutos que antecedem a cirurgia, de modo a assegurar níveis 

tecidulares adequados na altura da incisão cirúrgica [12, 15]. 
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6.1.2 Duração da antibioticoterapia profilática  

A maioria dos estudos publicados refere que a profilaxia antimicrobiana após o 

fecho da ferida cirúrgica é desnecessária, uma vez que grande parte destes estudos 

compara situações em que são utilizadas estratégias de uma única dose vs. múltiplas 

doses de antibiótico, e verificaram que as estratégias de múltiplas doses de antibiótico 

não têm demonstrado mais benefícios para o doente [16-18]. Mais se refere que o uso 

prolongado de agentes antimicrobianos como medida profilática está associada ao 

aparecimento de estirpes de bactérias multirresistentes [19, 20]. A utilização 

desnecessária de profilaxia antibiótica não reduz a incidência de ILC e aumenta a 

probabilidade de aquisição de microrganismos resistentes e até, de infeção por esses 

microrganismos, como tal, de mais difícil tratamento. 

Com base nas evidências publicadas, está convencionado que os agentes 

antimicrobianos profiláticos devem ser interrompidos no intervalo de 24 horas após o 

final da cirurgia. A única exceção é o esquema de profilaxia antimicrobiana para a 

cirurgia cardio-torácica que por recomendação da American Society of HealthSystem 

Pharmacists (ASHP) deverá ser continuado por um intervalo até 72 horas após fim da 

cirurgia [15]. 

6.1.3 Escolha do agente antimicrobiano profilático  

A escolha do antibiótico a usar na PA é condicionada por diversos fatores, 

nomeadamente o doente e o tecido/órgão sujeito à cirurgia. Assim torna-se importante 

conhecer quais os agentes infeciosos mais frequentemente desenvolvidos em ILC. 

Segundo o National Nosocomial Infections Surveillance estes agentes infeciosos são os 

Staphylococcus aureus (20%), Staphylococcus coagulase negativos (14%), os 

Enterococcus spp (12%), a Eschericia coli (8%), a Pseudomonas aeruginosa (8%), 

outras bactérias de Gram negativo (13%), outros Streptococcus (5%) e agentes 

anaeróbios (2%) [21].   

Assim o antibiótico escolhido deverá cumprir os seguintes critérios: a sua 

atividade deve incluir os microrganismos da flora endógena do doente, no local 

intervencionado; o seu espectro de ação deverá ser o mais específico possível e de 

eficácia comprovada, sobre os microrganismos esperados nas indicações propostas. O 

antibiótico deve atingir concentrações plasmáticas bactericidas desde o momento da 

incisão cutânea até algumas horas após a sutura da ferida operatória. Os antibióticos 

usados em profilaxia não devem sê-lo em terapêutica e vice-versa. O antibiótico 

escolhido deve ser seguro e barato. Uma política errada em profilaxia compromete o 

tratamento das infeções, em toda a instituição, por facilitar a emergência de 

microrganismos resistentes aos antibióticos [15]. 
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A cefazolina é uma cefalosporina de primeira geração, barata, pouco tóxica, ativa 

contra Staphylococcus aureus meticilina sensível, alguns Staphylococcus coagulase 

negativa e alguns bacilos de Gram negativo. A cefoxitina é uma cefalosporina de 

segunda geração com menor atividade nas bactérias de Gram positivo, mas com melhor 

espectro em relação a anaeróbios (bacteroides grupo fragillis) e bacilos de Gram 

negativo. Os utentes deverão ser sistemática e cuidadosamente, questionados para 

correta avaliação se existe uma história valorizável de alergia a antimicrobianos com 

impacto na seleção dos agentes para profilaxia. Por cumprirem de forma generalizada 

os critérios acima referidos, a cefazolina e a cefoxitina são, de grosso modo, a primeira 

escolha para serem empregues na PA na grande maioria das intervenções cirúrgicas 

limpas e limpo-contaminadas [15].  

Apesar de cefalosporinas e carbapenemos poderem ser utilizadas com 

segurança em doentes com uma reação alérgica à penicilina que não é mediada por 

IgE (como por exemplo, anafilaxia, urticária, broncoespasmo) ou dermatite esfoliativa 

(Síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica), uma reação de 

hipersensibilidade pode ser desencadeada pela utilização destes antimicrobianos β-

lactâmicos. Assim sendo, no caso de alergias a antibióticos β-lactâmicos clinicamente 

relevantes é necessário estudar alternativas a estes [22, 23]. 

Uma vez que os organismos predominantes em ILC após procedimentos de 

limpeza são bactérias de Gram positivo, o agente alternativo a escolher deverá ser 

dirigido principalmente aos cocos Gram-positivos. Assim, em cirurgias como operações 

ortopédicas com a substituição da articulação, operações cardio-torácicas, vascular e 

intervenções neurocirúrgicas com implantes as alternativas às cefalosporinas são 

Vancomicina, Clindamicina e Gentamicina [15, 18]. A decisão de usar Vancomicina ou 

Clindamicina deverá envolver a análise dos padrões de resistência antimicrobiana locais 

e incidência de infeções no hospital causadas por organismos tais como Clostridium 

difficile e Staphylococcus epidermidis [24].  

6.1.4 Dosagem a usar e recarga de dose antibacteriana   

A dose de antibiótico a utilizar na PA deverá ser suficiente para sustentar uma 

concentração sérica mínima durante todo o ato cirúrgico, assim a dose inicial é ajustada 

em função do índice de massa corporal, e em função da previsão de tempo que 

demorará a cirurgia. Num estudo envolvendo pacientes obesos, os níveis sanguíneos e 

de tecidos de cefazolina foram consistentemente abaixo da concentração mínima 

inibitória para organismos de Gram positivos e negativos, depois de terem recebido uma 

dose de 1 g de antibiótico antes da cirurgia. Os pacientes que receberam 2 g de 
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cefazolina tiveram uma menor incidência de ILC do que naqueles que receberam uma 

dose de 1 g [25].  

Assim, a dose inicial para profilaxia antibiótica cirúrgica é o dobro da dose usual 

no utente obeso com índice de massa corporal superior a 35. Na prescrição pediátrica, 

a dose na profilaxia antibiótica cirúrgica é baseada no peso, exceto quando a dose assim 

calculada exceda a dose padrão recomendada [15, 26]. 

Nos procedimentos cirúrgicos com duração não superior a duas horas, a 

profilaxia antibiótica cirúrgica deverá ser prescrita em dose única. Em cirurgias mais 

prolongadas ou com perdas de sangues intraoperatórias superiores a 1500 mL, existe 

necessidade de repetir a dose inicial em cada duas vezes da semivida do antibiótico, 

em doentes com função renal normal, como por exemplo a Cefoxitina, de 2 em 2 horas, 

Cefazolina, de 4 em 4 horas, a Clindamicina de 6 em 6 horas, ou a Amoxicilina + ácido 

clavulânico, de 2 em 2 horas [15, 26].  

6.1.5 Staphylococcus aureus resistente à Meticilina 

A guideline do Hospital Infection Control Practices Advisory Committee sugere 

que os níveis elevados de infeção por Staphylococcus aureus resistentes à Meticilina 

(MRSA) num hospital devem influenciar a escolha da Vancomicina como agente na PA 

cirúrgica [18]. No entanto, não existe um consenso sobre o que a partir de que valores 

se considera elevados os níveis de resistência à meticilina. Além disto, não há nenhuma 

evidência de que o uso alargado da Vancomicina para profilaxia em unidades com altas 

taxas de MRSA, se traduza numa diminuição significativa das ocorrências de ILC 

comparativamente a outros antibióticos como a Cefazolina.  

Um estudo de cirurgia cardíaca, num hospital considerado com uma alta taxa de 

incidência de MRSA, foram randomizados 885 pacientes para profilaxia com cefazolina 

ou com Vancomicina. Os resultados demonstraram que não houve diferença nas taxas 

de incidência de ILC entre os 2 grupos, uma vez que se obteve 9,0% para o grupo da 

Cefazolina e 9,5%, na profilaxia com Vancomicina. No entanto, os pacientes que 

receberam cefazolina e mais tarde desenvolveram um ILC, eram mais propensos a ser 

infetados com MRSA. Já os pacientes que desenvolveram um ILC após a profilaxia de 

Vancomicina foram mais suscetíveis de serem infetados com Staphylococcus aureus 

sensível à meticilina. A escolha do antimicrobiano mudou a flora de infeções que 

ocorreram, mas não alterou as taxas de infeção [27].  

Desta forma, para os doentes colonizados com MRSA, a Vancomicina deve ser 

considerada como o agente antimicrobiano adequado para a profilaxia [15, 26]. A 

Society for Healthcare Epidemiology of America recomendou recentemente a vigilância 

com culturas de rotina no momento da admissão de doentes com alto risco de 
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colonização por MRSA, uma vez que, a taxa de colonização por MRSA é tanto maior 

quanto o tempo de internamento numa unidade hospitalar [28]. 

Posto isto e com base nas Normas Orientação Clínica, nomeadamente a Norma 

nº 031/2013 “Profilaxia Antibiótica Cirúrgica na Criança e no Adulto”, elaborei uma 

proposta de reformulação/atualização do protocolo de antibioticoterapia profilática em 

cirurgia, que foi apresentado para discussão e posterior aprovação pela Comissão de 

Controlo de Infeção e Resistência a Antibióticos (anexo XXI).  
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Anexo  I - Plano operacional semanal dos SFH do Hospital 
Privado da Trofa 

 

 Diário  

Manhã 
- Verificar levantamento de medicação na 
farmácia – debitar; 
- Validar prescrições médicas; 
- Reposição Stock ideal internamento 
contagem Stock e verificação de faltas; 

Tarde 
- Receção e verificação da encomenda diária 
da Farmácia Central; 
- Validação prescrição e preparação da Dose 
unitária; 
- Reverter medicação da dose unitária do dia 
anterior 

Segunda-feira 

Manhã 
- Debitar medicação de Domingo e Sabado – 
segundo altas clínicas; 
- Fazer encomenda semanal à Farmácia 
Central; 
- Reposição Stock Ideal Soros do 
Internamento – verificação de faltas; 

Tarde 
- Satisfazer pedido soros + embalagens 
vazias Internamento; 
- Satisfazer pedido soros + embalagens 
Gastroenterologia;  

Terça-feira 

Manhã 
- Reposição Stock Ideal Medicamentos Bloco 
Operatório; 
- Reposição de medicamentos 
estupefacientes/psicotrópicos Bloco 
Operatório; 
- Satisfazer pedido soros + embalagens 
vazias Urgência; 

Tarde 
- Reposição Stock Ideal Soros + embalagens 
vazias do Bloco Operatório; 

Quarta-feira 

Manhã  
- Produzir Kits (INT + 1º vacinas + Bloco 
Operatório); 
- Efetuar consumos aos serviços; 
- Satisfazer pedido medicação + soros + 
embalagens vazias Urgência HdF; 
Satisfazer pedidos Consulta Externa 0 + 
Consulta Externa -1; 

Tarde 
- Satisfazer pedido Esterilização; 
- Satisfazer pedido Imagiologia HPT e HdF; 
- Satisfazer pedido Medicina Dentária HPT e 
HdF; 

Quinta-feira 

Manhã 
- Receção e verificação da encomenda de 
soros da Baxter e Overpharma; 
- Satisfazer pedido soros + embalagens 
vazias Urgência; 
- Reposição Stock Ideal Soros do 
Internamento – Contagem Stock; 
- Reposição do Stock Ideal Medicamentos 
Urgência; 

Tarde 
- Satisfazer pedido soros + embalagens 
vazias Internamento; 
- Arrumação e contagem da medicação 
enviada para a Urgência; 

Sexta-feira 

Manhã 
- Reposição Stock Ideal Medicamentos Bloco 
Operatório; 
- Reposição de medicamentos 
estupefacientes/psicotrópicos do 
Internamento; 
- Inserir acertos semanais da Urgência; 

Tarde 
- Preparar malas de unidose para todo o fim-
de-semana; 
- Debitar medicação unidose apenas de 
sexta-feira; 
- Definição e envio do Stock Avançado 
Internamento; 
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Anexo  II - Esquema de representação espacial da farmácia do HPT  
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Anexo  III - Modelo VII de requisição de Estupefacientes 
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Anexo  IV - Impresso de uso obrigatório para requisição de AUE 
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Anexo  V - Registo de controlo dos Gases Medicinais 

 

 

Anexo  VI - Tabelas de identificação de medicamentos de riscos 
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Anexo VII - Registo gráfico dos dados de temperatura e humidade 
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Anexo  VIII - Fluxograma interno para controlo de prazos de 
validade 
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Anexo  IX - Registo de levantamento de medicamentos fora do 
horário de funcionamento da farmácia 
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Anexo  X - Póster do estudo sobre a Reconciliação Terapêutica 
nos hospitais do GTS 
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Anexo  XI - Anexo X registo de consumos de estupefacientes e 
psicotrópicos  
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Anexo  XII - Certificado de Autorização de Libertação de Lote de 
hemoderivados 
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Anexo  XIII - Impresso de requisição e administração de 
hemoderivados 
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Anexo  XIV - Impresso interno de justificação de medicamento 
extra-formulário 
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Anexo  XV - Impresso interno de justificação de administração 
do Sugamadex 
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Anexo  XVI - Protocolo de utilização da câmara de fluxo laminar 
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Anexo  XVII - Protocolo de atuação no caso de derrame na 
manipulação de citotóxicos  
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Anexo  XVIII - Ficha de preparação de manipulado não estéril 

  



Relatório de estágio profissionalizante | Hospital Privado da Trofa 
 

45 
 

Anexo  XIX - Registo de reembalamento de comprimidos 
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Anexo  XX - Registo de fracionamento de comprimidos 
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Anexo  XXI - Proposta de reformulação do Protocolo de 
Antibioticoterapia Profilática em Cirurgia 
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“There can be no doubt that all our knowledge 

begins with experience” 

Immanuel Kant in “Critique of Pure Reason” 
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MPK1 kinase in Leishmania Mexicana 

1 Introduction 

Leishmania mexicana is an obligate intracellular protozoan parasite that causes 

the cutaneous form of leishmaniosis. This species of Leishmania is found in America. 

The infection with L. mexicana occurs when an individual is bitten by an infected sandfly 

that injects promastigotes, which are carried in the salivary glands and expulsed by the 

proboscis, directly to the skin [1]. 

1.1 Life cycle 

The life cycle of this and other Leishmania species begins when an infected 

Phlebotomine females, during the blood meal, inoculates the promastigote forms in the 

skin of the mammal host, which are subsequently phagocytosed by the neutrophils and 

macrophages. Then they differentiated themselves into amastigote forms within the 

phagolysosomes, in which they multiply consecutively until the macrophage is lysed, 

releasing them to the extracellular medium. Thus, the infection will disperse from the skin 

to other internal organs due to the circulation of the infected macrophages or the 

circulation of amastigote forms in the blood [2]. 

The vector infection occurs when it feeds on infected animals by ingestion of 

macrophages with amastigote forms. Inside the gut of the sandfly, a new differentiation 

occurs, this time from the amastigote form to the promastigote form. Subsequently, the 

new promastigotes migrate into the hypostome of the insect and are inoculated in a new 

host during their meal, continuing the cycle of the parasite and the infection [2]. 

1.2 Clinical manifestations and treatment  

L. mexicana can induce the cutaneous and diffuse cutaneous clinical 

manifestations in humans. The cutaneous type develops an ulcer at the bite site, here 

the amastigotes do not spread and the ulcers become visible either a few days or several 

months after the initial bite. The diffuse cutaneous type begins when the amastigote 

diffuses through the skin and metastasize to other tissue. This type does not produce 

ulcers and there is not treatment [3]. 

Treatment of Leishmaniosis caused by L. mexicana consists on pentavalent 

antimonials as Pentostam or Glucantime injected direct into the ulcer or Intramuscular. 

Avoiding the bitten of the sandfly seems to be the most efficient way to control and 

prevent the L. mexicana infection [3]. 

1.3 The role of MAP kinases  

In eukaryotes cells, mitogen-activated protein (MAP) kinase pathways have 

shown a major role in the regulation of many critical cell functions. This mechanism 
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usually works on three-tiered MAP kinase cascade, where the MAP kinase kinase 

kinases (MKKK) phosphorylate and stimulate MAP kinase kinases (MKK) which in turn 

activate MAP kinases by dual phosphorylation of the threonine and tyrosine residue of a 

conserved TXY motif located on the kinase catalytic domain [4].  

In Leishmania mexicana, it was identified the genes for fifteen MAP kinase 

homologues [5]. It has demonstrated that a homozygous deletion mutant for LmxMPK1, 

the parasites were unable to proliferate in the amastigote life stage, and didn’t cause a 

progressive disease in infected mice. They also lost the capacity to survive in isolated 

peritoneal macrophages [6]. LmxMPK1 is highly conserved in all Leishmania species 

which cause infections extending from cutaneous lesions to fatal visceral infections [7]. 

Thus, LmxMPK1 represents an important drug target to treat all forms of Leishmaniasis. 

2 Aim 

The aim of this work consisted on localise and characterise protein kinases and 

identify their interaction partners like activators and substrates, which permit the 

development of specific inhibitors of the parasite kinase.  

3 Methods 

3.1 Cell culture of L. mexicana promastigotes 

Promastigotes were inoculated in 10 ml of SDM-79 medium modified with FCS 

10% and hemin. In each flask was added 20 µl of phleomycin antibiotic, except in the 

wild type flask, since this cells didn’t have the resistance gene to phleomycin. Flasks 

were incubated lying down in an incubator at 26° C. To achieve equal density of cell in 

all flasks, the cultures were inoculated in new medium, in intervals of 4-5 days, with 

variable volume of the old culture depending on the density of these.  

3.2 Differentiation of MPK1GFP from promastigotes to 

amastigotes 

Cells from a promastigote culture (3-4x107 cells/ml) were used to inoculate 9.5 

ml of Schneider’s Drosophila medium to a density of 4×106 cells/ml. Also, was added to 

one group 5 µL 10 mM 1-NA in DMSO (test group), and to another 5 µL of DMSO (control 

group). An adequate volume was taken from a promastigote culture and sedimented by 

centrifugation at 2,050 x g at 4°C for 1 min. The supernatant was removed and cells were 

suspended in Schneider’s Drosophila medium and incubated at 34°C under 5% CO2. 

The differentiation process was monitored for 5 days, if cell clumps occurred, the cultures 

were carefully and slowly passed 2 times through a 10 ml sterile pipettes. Every 24 hours, 

500 µl of culture was harvested for microscopy observation. 
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3.3 Protein expression and purification 

Escherichia coli competent cells, paPlac cells, were recovered from -80°C and 

defrosted on ice. Up to 1 μl of DNA plasmids, was added and mixed gently before 

returning the cells to ice for 45 min. The cells were then heat-shocked at 42°C for 90 s, 

then returned to ice for 5 min. An 800 μl of LB medium without antibiotics was added and 

the cells were incubated at 37°C, 800 rpm in an eppendorf shaker for 1 hour. Cells were 

concentrated and resuspended in a small volume of medium (100 – 200 μl) and then 

plated on LB agar plates containing carbenicillin (100 µg/mL) and kanamycin (40 µg/mL) 

and incubated overnight, upside-down, at 37°C.  

The bacteria colonies formed in the overnight incubation were harvested by 

washing the plates with sterile LB medium, which was then used to inoculate 100 mL of 

LB medium containing the same antibiotics previously used. This was incubated at 37°C, 

200 rpm in a shaking incubator and was monitored until it reached 0.9 abs of optical 

density at 600nm. To induce the protein expression, the cultures were then cooled down 

to 18°C and added Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) to a concentration of 

1 mM. The cells were then incubated overnight at 18°C, 200 rpm in a shaker incubator. 

Following overnight incubation at 18°C, the cells were sedimented by 

centrifugation for 15 min at 3250 rpm, 4°C. The supernatant was discarded and the pellet 

was resuspended in 10 ml cold 1 × PBS with complete protease inhibitor solution (Roche) 

per 100 ml original culture volume. The centrifugation was repeated and the pellet was 

resuspended in 5 ml cold 1× PBS and kept on ice. The cells were then lysed (while still 

on ice) using a Branson sonifier fitted to a 15 ml falcons. Each sonication was done with 

five times of 20 seconds, each with a 3 minutes break, with constant intensity. Triton X-

100 (10%) was added to a final concentration of 1% (v/v) and mixed by rolling at 4°C for 

1 hour. The cell lysates were distributed to 2 ml eppendorfs and centrifuged for 30 min 

at 13 000 rpm, 4°C. The supernatants were immediately used for protein purification.  

His-tag protein beads were prepared by several centrifugations and washing 

steps. 200 μl of Chelating Sepharose Fast Flow bead suspension for each 100 ml culture 

volume was centrifuged for 2 min at 750 rpm, 4°C. The supernatant was carefully 

removed and the beads were washed in 1 ml of ddH2O, rotated at 4°C for 5 min then 

centrifuged as before. The beads were washed in this way again with 1 ml of ddH2O, 

once with 200 μl of 0.1 M CoCl2, three times with 5 ml ddH2O and finally with 400 μl of 

binding buffer. 

The supernatants from cell lysates were collected, mixed with 5 mL volume of 

binding buffer, added to beads and rolled at 4°C for 1 hour. The beads were concentrated 

by centrifuging for 5 min at 750 rpm, 4°C, then washed consecutively with 6 ml wash 



ERASMUS internship report | SIPBS – University of Strathclyde 

 

4 
 

buffer, 3 ml binding buffer and 3 ml wash buffer by rolling for 10 min at 4°C then 

centrifuging for 5 min at 750 rpm, 4°C. Purified protein linked to the His-tag beads was 

resuspended in 900 µL of washing buffer and then stored on ice at 4°C. 

3.4 Separation of proteins 

The separation of proteins was performed using Sodium Dodecyl Sulphate-

Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE). Stacking gels were 4% acrylamide 

whereas resolving gels were 12% acrylamide. SDS Sample Buffer 1x SSBDTT was 

added to the sample (100 µL of the resuspension containing the beads) to be separated 

and it was boiled at 95°C for 10 min. Then 25μl was loaded on the gel along with 12 μl 

of NEB pre-stained, broad range (7-17 kDa), protein molecular weight marker (NEB, UK). 

The samples were separated by running the gels at 30 mA with constant amperage. The 

current was switched off when the dye in the samples reached the end of the gel. 

Following SDS-PAGE running the gel was placed in Coomassie staining solution 

and agitated for approximately 10 – 30 min. The staining solution was then replaced with 

destaining solution, which was changed several times until the bands of protein were 

easily distinguished and the blue background was minimised. The gels were either dried 

or stored in ddH2O. 

3.5 In vitro kinase assays 

In vitro kinase assays were used 40 μl of the resuspension containing the beads 

(containing more or less 4 μg of recombinant kinase bound to Co2+ sepharose beads) 

incubated with 1 × Kinase Buffer, 5 μg MBP and 5 μl 1mM ATP for 0, 2, 4, 6, 8, 10, 20 

and 60 minutes at 34°C with a total volume of 50 μl. The reaction was stopped by adding 

12.5 μl SSB/DTT and heating at 95°C for ten minutes then placing on ice. 25 μl of each 

sample was separated on SDS-PAGE for western blot. 

3.5.1 Radioactive ATP in vitro kinase assay 

As mentioned in the nonradioactive in vitro kinase assays, were used 40 μl of the 

resuspension containing the beads (containing more or less 4 μg of recombinant kinase 

bound to Co2+ sepharose beads) incubated with 1 × Kinase Buffer, 5 μg MBP and 5 μl 

1mM radioactive ATP (5 μCi γ-32P ATP) for 1 hour. The reaction was stopped by 

adding 12.5 μl SSB/DTT and heating at 95°C for ten minutes. 25 μl of each sample was 

separated on SDS-PAGE. Radioactive gels were stained and dried then exposed to X-

ray films in a radiograph cassette at -70°C for several hours or days. 

3.6 Western blot 

Proteins were resolved by electrophoresis on SDS-PAGE with 14% acrylamide 

gels then blotted to a Polyvinylidene Difluoride membrane by electroblotting using a 
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Fastblot (Biometra) current of 4 mA/cm2 of gel for 35 minutes. The membrane was then 

incubated for 40 minutes at 37°C in blocking solution; this was then substituted with 

blocking solution containing the primary antibody and incubated for one hour at 37°C. 

The membrane was then washed three times for 5 min with PBST (499 mL 1xPBS plus 

1 mL of Tween 20) at room temperature. After that it was incubated for one hour at 37°C 

with the secondary antibody diluted in 8 mL of blocking solution and washed three times 

for 5 min with PBST. The blot was developed by incubating the membrane with a 1:1 mix 

of Supersignal Peroxide solution and Signal Enhancer and exposing to X-ray film for 

times ranging from 1 s, 5 minutes, 30 minutes to overnight exposer. 

3.7 Plasmid cloning  

3.7.1 Cleavage with restriction endonucleases  

All restriction digests were performed using restriction endonucleases purchased 

from New England Biolabs (NEB). Digests were carried out using the supplied buffers. 

Analytical digests of plasmid DNA were carried out in a total volume of 15 μl using 5 µl 

of DNA solution and 0.5 µl of each restriction enzyme and were incubated for 3 h at the 

recommended temperature.  

Preparative digests of plasmid DNA were performed in a total volume of 100 μl 

using 10 μl of DNA solution and 5 µl of each restriction enzyme. After three hours 

incubation at the recommended temperature a sample of the digest was electrophoresed 

on a 0.8% agarose gel to ensure the digest was complete. 

3.7.2 Dephosphorylation of 5’-ends of DNA fragments  

The DNA was purified from the restriction digest mixture by phenol/chloroform 

extraction and ethanol precipitation. The DNA pellet was resuspended in 25.5 μl ddH2O, 

6.8 μl of 10 ✕ SAP buffer (Roche) and 2 μl Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) were 

added and the mixture was incubated for 2 hours at 37°C. To inactivate the enzyme, it 

was heated for 20 min at 65°C. 

3.7.3 Ligation of DNA fragments  

Ligation mixes consisted of approximately 2 µl of vector DNA and 6 µl of insert 

DNA, 1.5 μl 10 × ligation buffer and 0.8 μl T4 DNA Ligase (Roche). The total volume was 

made up to 15 μl with ddH2O and incubated overnight at 13°C. The ligation mixture was 

then kept on ice until required for bacterial transformation. 

3.7.4 Midi-preparation of plasmid DNA  

A single colony from a streak plate of transformed E. coli was inoculated on 100 

ml of LB medium containing the appropriate antibiotic. The culture was incubated at 

37°C, 225 rpm in a shaker incubator overnight. A sterile glycerol stock was made. The 
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overnight culture was centrifuged for 15 min at 3500 rpm, 4°C. Steps 4 to 12 of the 

“Plasmid DNA Purification” kit protocol (Macherey-Nagel) for Midi preparation were 

followed. After step 12 was carried out, the 5 ml of eluate was distributed between six 

1.5 ml microcentrifuge tubes, 833 μl of eluate and 583 μl of Isopropanol. The mixture 

was vortexed briefly and left at room temperature for 2 min before being centrifuged for 

15 min at 5 000 × g, 4°C. The supernatant was decanted and the DNA pellets were 

washed with 333 µl of 70% ice-cold ethanol then centrifuged for 5 min at 5 000 × g, 4°C. 

The pellets were air-dried, resuspended in 30 μl of ddH2O and then combined. The DNA 

was stored at -20°C. 

4 Results 

All the results obtained were compiled in a ppt presentation, which is in Annex I. 

5 Conclusions  

This ERASMUS experience was a crucial step for my personal and professional 

formation. During those three months I was able to develop my laboratory skills and I 

had the opportunity to contact with a completely different reality on the research field. It 

was very interesting to applicate the knowledge and the methods that I learned on my 

academic formation.  It was a fantastic opportunity to get used to this reality that is crucial 

on research nowadays. I have learned a lot about all the technics and precautions that I 

have to take while working with cells to avoid contaminations. 

This experience made me develop my skills on working integrate in group, and 

that fact allow me to learn and teach techniques and knowledge with all the other 

researchers in the lab. In this point of view, it was incredible to meet people from different 

parts of the world, with different cultures, different religions and believes.  
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