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Resumo 

  

 O relatório de estágio profissionalizante trata-se do documento que me permite 

expor como decorreu o meu estágio em farmácia comunitária, de forma descritiva e crítica, 

que no meu caso se realizou na Farmácia Conceição, localizada no concelho de Espinho. O 

relatório em questão está organizado em duas partes, sendo a primeira referente às 

atividades desenvolvidas no desenrolar do estágio em farmácia comunitária, em que são 

descritas as competências ganhas, assim como uma pequena referência em relação à minha 

atuação no mesmo.  

 Já a segunda parte do relatório de estágio consiste nos temas desenvolvidos durante 

esta fase, que permitiram concretizar atividades extra na farmácia comunitária, deixando 

uma pequena marca do meu contributo enquanto estagiária. Comecei por abordar acerca da 

Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA), que se trata de uma 

doença neurológica caracterizada por alterações comportamentais consideráveis, como 

hiperatividade (agitação motora), impulsividade e/ou falta de atenção. Atualmente, é uma 

perturbação muito em voga, bastante discutida por inúmeros motivos, como o seu difícil 

diagnóstico e medicação psicoestimulante usada no seu tratamento. Assim, pela presença 

de alguns casos de crianças/jovens com provável PHDA, na Farmácia Conceição, elaborei 

um panfleto informativo para transmitir conhecimentos básicos aos utentes interessados. 

Paralelamente à temática da PHDA, debrucei-me sobre a obesidade, que é uma doença 

crónica multifatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura, capaz de 

prejudicar a saúde do indivíduo. Este problema é cada vez mais preocupante pelo aumento 

significativo de pessoas obesas, no mundo, sendo fundamental consciencializar a 

comunidade e tomar medidas preventivas. Com isto, realizei um rastreio de obesidade, de 

forma a alertar e recomendar sobre a importância em contrariar o desenvolvimento de 

obesidade e excesso de peso, enfatizando a importância dos hábitos saudáveis.  
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1. Atividades desenvolvidas no estágio em farmácia comunitária 

 

1.1. Introdução  

 A profissão farmacêutica inclui uma vasta multidisciplinaridade, podendo contribuir em 

diversas áreas de saúde, uma delas na farmácia comunitária. A farmácia é, muitas das vezes, o 

primeiro local para onde utentes se dirigem em caso de necessidade. Um farmacêutico comunitário 

consegue estabelecer uma ponte entre o médico e o utente, tendo um papel ativo em contribuir com 

a sociedade, promovendo a Saúde Pública e o uso racional do medicamento. Para além disto, o que 

marca atualmente a farmácia comunitária é a capacidade de aconselhamento ao utente, não só sobre 

o medicamento, mas também sobre a doença e alternativas não farmacológicas, que possam 

melhorar a saúde do utente.  

 O estágio em farmácia comunitária, realizado no âmbito do término do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, permite ao estudante aplicar os seus conhecimentos adquiridos, mas 

essencialmente aprender a ser um farmacêutico no mundo profissional, experienciando novas 

situações e desafios diariamente. Com isto, cabe a nós estagiários usufruir desta oportunidade, que 

formar-nos-á como farmacêuticos aptos a servir a comunidade.  

 Assim, esta primeira parte do relatório constitui um resumo das atividades desenvolvidas 

no meu estágio, na Farmácia Conceição, que me fez crescer enquanto profissional e enquanto 

pessoa.  

 

1.2. Espaço Físico e Funcional da Farmácia 

 A Farmácia Conceição localiza-se na Estrada de São Tiago, no rés-do-chão da casa 701, na 

freguesia de Silvalde, no concelho de Espinho. Situa-se em estrada nacional, à saída de Espinho, 

mas com bastante proximidade de escolas do concelho, Centros de Saúde (Espinho e Silvalde) e 

Unidade III do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho. Esta encontra-se bem sinalizada com 

uma cruz verde luminosa à entrada de um espaçoso parque de estacionamento privativo da 

farmácia.  

 O horário de funcionamento da Farmácia Conceição é das 9h às 20h, com uma pausa para 

almoço das 13h às 14h, de segunda a sexta-feira, abrindo também ao sábado de manhã das 9h às 

14h. A farmácia faz parte do regime de disponibilidade permanente do concelho de Espinho, 

estando no dia em questão de serviço 24h, que está aberta ao público até à meia-noite, atendendo 

posteriormente se o utente for portador de receita médica e comunicar para o número de telemóvel 

de serviço da farmácia, presente na porta da mesma.  
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 A farmácia é de fácil acesso, com uma fachada para o exterior toda envidraçada, o que 

confere uma boa visibilidade, uma agradável iluminação natural e uma possibilidade de publicitar 

periodicamente certos produtos vendidos na farmácia (anexo 1).   

 O espaço interior da farmácia é amplo, moderno e airoso, ocupa apenas um piso e está 

estruturado de forma a corresponder às necessidades tanto dos trabalhadores, como dos utentes. É 

dotado de uma zona aberta ao público, onde se pratica o seu atendimento, e de outra zona exclusiva 

do grupo de trabalho da farmácia (anexo 2). Segundo a legislação aplicada às divisões obrigatórias 

e respetivas áreas, o interior da Farmácia Conceição está conforme o Despacho nº 18/90 de 27 

dezembro [1].  

 A zona aberta ao público é constituída pela área de atendimento ao público e pela sala de 

atendimento individualizado, sendo a entrada na farmácia feita através de uma porta eletricamente 

fechada, apenas controlada pelos trabalhadores. O espaço de atendimento ao público contém um 

balcão central com dois postos de atendimento e um segundo balcão, na lateral, com um terceiro 

posto de atendimento. Cada posto de atendimento possui um computador, que apoia no 

processamento das vendas. É nesta área que existem armários com os vários produtos expostos, 

distribuídos categoricamente e por marcas, como por exemplo alguns medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM) de elevada rotatividade, produtos cosméticos e de higiene corporal, 

certos produtos de uso veterinário, entre outros. Para além disto, encontram-se presentes uma 

balança para medição do peso corporal e altura, calculando o índice de massa corporal (IMC), água 

em sistema watercoolers da Fonte Viva® e um suporte onde se colocam vários folhetos 

informativos e revistas elucidativas, com o intuito de promover a Saúde Pública. Posto isto, a sala 

de atendimento individualizado tem como objetivo praticar um atendimento mais pessoal e 

privado, realizar análises bioquímicas, parâmetros biológicos, serviços de podologia e  nutrição.  

 Já a zona exclusiva do grupo de trabalho da farmácia é formada pelo armazém, o escritório, 

o laboratório, o quarto para serviços noturnos e instalações sanitárias. É no armazém que está a 

maioria dos medicamentos existentes na farmácia, arrumados e organizados em gavetas de um 

armário central (por forma farmacêutica e ordem alfabética, segundo o nome comercial ou 

Denominação Comum Internacional (DCI), em caso de medicamento genérico). Em redor do 

armário em questão estão armários com prateleiras para arrumar, de uma forma geral, 

medicamentos excedentes de produtos de alta rotatividades. Para além disto, ainda no armazém 

encontra-se presente um computador, com o intuito de realizar a receção de encomendas e outros 

processos relacionados, bem como o armazenamento de todos os documentos relativos à transação 

de produtos da farmácia. É também nesta área que se encontra o frigorífico, a temperatura 

controlada, para serem guardados medicamentos que requerem conservação no frio, bem como o 

armário onde são guardados os medicamentos psicotrópicos. O escritório é o espaço particular da 

Diretora Técnica da farmácia, que oferece as condições necessárias para receber utentes, 

fornecedores, entre outros.  Quanto ao laboratório, este possui o equipamento básico requerido por 
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lei para a preparação de medicamentos manipulados (deliberação nº 1500/2400, de 7 de dezembro), 

apesar de já não ser prática atual na Farmácia Conceição devido à baixa aquisição deste tipo de 

medicamentos [2]. Contudo, a venda de medicamentos manipulados continua, fazendo pedido da 

sua elaboração a outra farmácia (Farmácia Serpa Pinto). O quarto para serviços noturnos contém 

um sofá-cama, servindo para o farmacêutico pernoitar durante a noite de serviço, e os cacifos do 

grupo de trabalho.  

 Relativamente à gestão de recursos humanos, é de ressalvar que a equipa está bem 

coordenada e assume um grande profissionalismo na administração das tarefas. Esta apresenta 

estratégias definidas, em que o objetivo central passa por oferecer um atendimento de excelência. 

A Farmácia Conceição tem, então, no seu quadro farmacêutico a Diretora Técnica Dra. Isabel 

Ferreira, o Farmacêutico Adjunto Dr. Nuno Lages e o Dr. Alberto Mesquita, em que todos se 

encontram devidamente identificados.  

 

1.3. Gestão da Farmácia 

 A farmácia não é apenas um local destinado à saúde, sendo por isso, também, necessário 

uma gestão comercial e de marketing farmacêutico, de forma a garantir o sucesso da farmácia.  

 

 1.3.1. Sistema Informático 

 Desde já, a rotina da prática farmacêutica na Farmácia Conceição é acompanhada e 

facilitada pelo sistema informático Sifarma 2000®, fornecido pela Associação Nacional das 

Farmácias (ANF). Este software é uma ferramenta que possibilita o controlo das atividades em 

tempo real (dispensa de medicamentos, stock, encomendas, devoluções, entre outros), bem como 

facultar durante o atendimento a informação científica dos medicamentos a dispensar. Para além 

disto, o Sifarma 2000® tem a capacidade de criar uma ficha com os dados de cada utente, gerindo 

as suas vendas e créditos.  

 No decorrer do meu estágio para além de ter lidado com o software em questão, tive a 

oportunidade de ter trabalhado com o sistema adicional de Receita Eletrónica, associado ao leitor 

Smart Card para leitura dos cartões de cidadão. Este novo método conduz a uma atividade 

farmacêutica mais prática, segura e sustentável, pretendendo melhorar diversos aspetos, não só de 

administração, mas também a nível do uso racional do medicamento.  

 

 1.3.2.  Gestão de Stock e Envio de Encomendas 

 Tal como mencionado anteriormente, o Sifarma 2000® atualiza automaticamente a entrada 

e saída de produtos/medicamentos no momento da receção e dispensa, respetivamente. A gestão de 

stock é essencial para que a dispensa farmacêutica seja eficiente, bem como para uma boa gestão 

empresarial. Esta é realizada com foco nas necessidades dos utentes a colmatar, tendo em atenção 
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para não atingir excesso de produto, podendo por em causa o capital investido. Como tal, o papel 

do farmacêutico em definir o stock ideal é fundamental para manter o equilíbrio na rotação de 

stock na farmácia. Através do sistema informático é estabelecido os stocks mínimo e máximo, 

fazendo este a gestão automático do produto. Por consequência, caso o stock de um determinado 

produto da farmácia passe abaixo do stock mínimo definido, há o registo no sistema, apresentando 

este uma proposta de encomenda diária a um fornecedor, na quantidade necessária para atingir o 

stock máximo instituído.  

 O ato da realização de encomendas é uma dinâmica constante na atividade farmacêutica e 

na gestão de uma farmácia. As encomendas podem ser concretizadas por intermédio de 

fornecedores/armazenistas, diretamente à indústria farmacêutica ou a representantes dos 

laboratórios fabricantes. A compra aos armazenistas é a mais comum e permite a aquisição de uma 

grande diversidade de produtos, com entregas rápidas, capazes de suprir as necessidades diárias da 

farmácia. Atualmente, a Farmácia Conceição tem como fornecedores a Cooprofar Farmácia – 

Cooperativa dos Proprietários de Farmácia – e a Alliance Healthcare. Regra geral, são feitas duas 

encomendas de maiores dimensões, através do  Sifarma 2000® (final da manhã e final da tarde), 

tendo por base a encomenda proposta referida no parágrafo anterior. Esta pode ser alterada 

qualitativa e quantitativamente, se necessário, pelo responsável. Adicionalmente, existem os casos 

especiais satisfeitos via telefónica, devido a falência de stock e para reposição pontual deste ou por 

não constarem de stock habitual. Este tipo de pedido é uma constante na farmácia, de forma a 

garantir a satisfação do utente, tendo realizado diária e frequentemente no decorrer do meu estágio. 

 

 1.3.3. Receção de Encomendas  

 Após o pedido da encomenda, segue a próxima etapa de receção da mesma, em que faz 

parte da atividade diária da farmácia. Primeiramente, é crucial verificar se o produto enviado foi 

realmente encomendado/faturado. Os produtos encomendados são enviados pelo fornecedor nas 

banheiras, devidamente identificadas com o nome da farmácia, código de barras e respetivo 

número, acompanhadas com as faturas correspondentes (original e duplicado). Tal como a 

encomenda gerada através do Sifarma 2000®, acontece igualmente para a receção da mesma. 

Portanto, aquando da receção é necessário identificar o número da fatura, bem como o seu valor 

monetário, para depois recepcionar os produtos. Desde logo é de salvaguardar a necessidade de 

rececionar, em primeiro lugar, os produtos que precisam de refrigeração, para assim serem 

armazenados, de imediato, no frigorífico. Outra particularidade na receção de encomendas passa 

pelos psicotrópicos ou estupefacientes. A sua encomenda e receção são iguais aos outros produtos, 

mas estes têm que ser armazenados num local próprio, em segurança. Para além disto, os 

psicotrópicos e estupefacientes vêm acompanhados por guias de requisição do produto, em 

duplicado, que após aprovação da receção da encomenda em questão, o software solicita o número 

da requisição. Estas são depois carimbadas e rubricadas pela Diretora Técnica, sendo o duplicado 
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enviado ao fornecedor e o original arquivado na farmácia, no mínimo por três anos. No final de 

cada mês, é impressa uma listagem destes medicamentos recepcionados.  

 Face a isto, durante a receção da encomenda deve ser também verificado o estado das 

embalagens, os prazos de validade e os preços, que podem ser sujeitos a alteração. O preço de 

venda ao público (PVP) é identificado na fatura para os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

(MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) comparticipados. Os 

produtos designados como NET (como farinhas e leites) não apresentam o PVP estabelecido, sendo 

a farmácia a instituir esse preço. Por fim, as receções devem ser conferidas e as faturas 

correspondentes arquivadas. Caso existam produtos em falta, estes são assinalados como tal e 

reencaminhados, através do software, pelo responsável da receção da encomenda, para outros 

fornecedores ou próxima encomenda. Após isto, é realizada a etiquetagem dos produtos de venda 

livre, que é impressa depois de finalizada a receção da encomenda.  

 A receção de encomendas fazia parte do meu dia-a-dia, no decorrer do meu estágio, sendo 

uma tarefa importante e, digamos que básica, para o bom funcionamento da farmácia.  

 

 1.3.4. Armazenamento 

 O armazenamento é a etapa que se segue à receção de encomendas. Os produtos são 

arrumados no devido lugar, sendo importante garantir as condições adequadas de armazenamento, 

como as de conservação da qualidade dos produtos (temperatura, humidade, luz, etc.), 

acessibilidade e gestão da disponibilidade do espaço. Dois casos particulares dizem respeito aos 

produtos de frio e aos psicotrópicos e estupefacientes, em que há a necessidade de refrigeração (2-

8ºC) e a obrigatoriedade por lei em guardar num local específico e seguro com chave, 

respetivamente. 

 Antes de mais, o armazenamento dos produtos, em qualquer compartimento, é 

concretizado segundo o conceito FEFO (“First Experied, First Out”), certificando que aqueles com 

um prazo de validade mais curto sejam os primeiros a serem dispensados na farmácia. Por 

conseguinte, são assegurados um adequado escoamento e rotação de stock. Os MNSRM e os 

produtos de venda livre (produtos dietéticos, suplementos alimentares, produtos de puericultura, 

cosméticos e produtos de higiene, alguns produtos veterinários, entre outros) são organizados por 

marca, visíveis e de fácil acesso ao utente. Os outros medicamentos são armazenados nas gavetas 

do armário principal do armazém, como já explicado no ponto 1.2, e se em excesso são colocados 

nas prateleiras dos armários para excedentes ou certos produtos particulares.  

 Juntamente com a receção de encomendas, esta fase de armazenamento foi a primeira com 

que me deparei no meu estágio, aprendendo a organização praticada na Farmácia Conceição, de 

forma a manter a habitual prática farmacêutica. É, sem dúvida, essencial para conhecer e 

integrarmo-nos em certos conceitos não adquiridos no decorrer do curso, como as marcas dos 

medicamentos, nomes de laboratórios de genéricos e relembrar e pôr em prática certos 
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conhecimentos, à partida, já aprendidos. Esta familiarização foi essencial para constituir uma base 

para o atendimento ao balcão e aconselhamento farmacêutico.  

 

 1.3.5. Devoluções de Produtos e Controlo de Prazos de Validade 

 Ter que proceder a devoluções de produtos é, também, uma atividade presente na rotina 

farmacêutica. O sistema informático é dotado de uma ferramenta direcionada para a gestão e 

regularização de devoluções. Quando se pretende devolver um produto, por diversos motivos, usa-

se a ferramenta em questão, indicando o(s) produto(s) a devolver, com a respetiva justificação, 

emitindo assim a nota de devolução, no formato de três cópias. A farmácia armazena o triplicado, 

enviando as restantes com o(s) produto(s) para o fornecedor, carimbadas e assinadas. Portanto, as 

devoluções de produtos ocorrem por vários motivos, destacando a aproximação do fim do prazo de 

validade, dano na embalagem, alteração do produto, erro no pedido ou no envio e existência de 

uma circular de recolha do produto, enviada pelo Infarmed, laboratório ou armazenista. De seguida, 

quando o fornecedor aceita a devolução emite uma nota de crédito, a ser regularizada no sistema 

informático da farmácia. Contudo, o fornecedor pode não aceitar a devolução emitida, regressando 

o produto para a farmácia. 

 Como referido no parágrafo anterior, a aproximação do término do prazo de validade é 

uma justificação para proceder à devolução do(s) produto(s). O que acontece é que na Farmácia 

Conceição, é emitida mensalmente uma listagem de produtos, cujo prazo de validade expire num 

prazo de três ou quatro meses. Os produtos com o prazo de validade indicado na listagem são 

devolvidos tal e qual como já explicado, enquanto que se não se verificar isso, procede-se somente 

à correção dos prazos de validade dos respetivos produtos.  

 Durante o meu estágio, executei quer a gestão e regularização de devoluções, quer o 

controlo de prazos de validade. Realizei devoluções por diversas causas, incluindo a aproximação 

do fim do prazo de validade, embalagem danificada, pedido(s) por engano ou não encomendado e 

recolha de produtos/lotes justificada por circular informativa. É de ressalvar que esta atividade é 

crucial para a gestão da farmácia, de forma a garantir que os utentes adquiram os 

medicamentos/produtos nas condições devidas, evitando possível prejuízo económico para a 

própria farmácia.  

 

1.4. Ato de Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde  

 De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), a dispensa farmacêutica é um ato 

profissional caracterizado pelo fornecimento de medicamentos aos doentes por parte do 

farmacêutico, mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação 

farmacêutica, com toda a informação precisa para o uso racional dos medicamentos [3]. O 

farmacêutico tem um papel marcante e ativo na comunidade pois trata-se do último profissional de 
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saúde a contactar com o utente aquando prescrição médica, assim como pode ser o único 

profissional envolvido em determinadas situações.  

 Esta é a prática mais desafiante no período do estágio, por todo o seu carácter de 

responsabilidade imposto, de forma a satisfazer e ajudar os utentes. Inicialmente, há todo um receio 

pela falta de experiência e confiança, mas que naturalmente é, em parte, ultrapassado, por todo o 

apoio dado pela equipa da farmácia. Antes de realizar sozinha a dispensa farmacêutica, comecei 

por estar presente no atendimento ao balcão aos utentes, acompanhando os farmacêuticos, que me 

ensinavam o funcionamento da dispensa, bem como certas particularidades inerentes. Desta forma, 

fui-me ambientando, passando a intervir nalguns atendimentos, acabando por simplesmente passar 

a realizar o atendimento ao balcão sozinha, sempre com apoio e supervisão, se necessário. Sem 

dúvida que é esta área que mais nos faz evoluir enquanto futuros farmacêuticos comunitários e que, 

felizmente, me realiza enquanto profissional. 

 Na Farmácia Conceição, a dispensa medicamentosa pode ser concretiza de várias formas 

de venda, como venda faturada com ou sem receita médica, venda a crédito, entre outras.  

 Outro aspeto de relevo nesta prática é a classificação dos medicamentos de uso humano, 

quanto à sua dispensa, em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), segundo o Estatuto do Medicamento (Decreto-Lei nº 

176/2006, de 30 de agosto) [4].  

 

1.4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica [4,5] 

 Segundo o Estatuto do Medicamento, os MSRM devem contemplar uma das seguintes 

condições, designadamente poderem constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, mesmo se usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância 

médica; possam constituir um risco para a saúde, quando utilizados com frequência, em 

quantidades consideráveis, para fins diferentes daqueles a que se destinam; tenham substâncias, ou 

preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável 

aprofundar; se destinem a ser administrados por via parentérica. 

As receitas médicas devem apresentar-se sob a forma de “prescrição eletrónica”. A 

prescrição de medicamentos mais comum é feita através da receita não renovável, com validade de 

30 dias, destinada à administração de curta ou média duração. Já a possibilidade de receita 

renovável aplica-se nos casos de tratamentos prolongados, com validade de 6 meses, e é composta 

por 3 vias. Se se tratar de uma receita manual de medicamentos, renovável ou não, tem que indicar 

a exceção que o permite fazer, apresentada na Portaria nº 198/2011, de 18 de Maio. Em cada 

receita podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, com o limite máximo de duas 

embalagens por medicamento, à exceção dos medicamentos que se apresentam sob a forma de 

embalagem unitária (ex.: os que contêm uma unidade de forma farmacêutica na dosagem média 

usual para uma administração), dos quais podem ser prescritas até quatro embalagens. Os 
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medicamentos psicotrópicos/estupefacientes não podem ser prescritos na mesma receita que os 

restantes medicamentos, sendo prescritos em “receita especial”, aplicando-se igualmente aos 

medicamentos manipulados. 

A receita médica apenas é válida se incluir os seguintes elementos, preconizados pela 

Portaria nº 198/2011, de 18 de Maio, devendo assim o farmacêutico verificar a autenticidade da 

prescrição:  

• Número da receita; 

• Local de prescrição, com identificação do médico prescritor (nome, especialidade 

médica, se aplicável, número da cédula profissional e contacto telefónico); 

• Nome e número de utente e, sempre que aplicável, de beneficiário de subsistema;  

• Entidade financeira responsável;  

• Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas siglas 

“R” e/ou “O”, se aplicável;  

• Designação do medicamento (denominação comum da substância ativa, marca e 

nome do titular da autorização de introdução no mercado); 

• Código do medicamento representado em dígitos; 

• Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens e 

posologia; 

• Identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos, se aplicável;  

• Data de prescrição; 

• Assinatura, manuscrita ou digital, do prescritor.  

 

Estando a receita conforme, deve ser confirmada se a prescrição vai de encontro com a 

sintomatologia apresentada pelo doente. A cedência dos medicamentos deve ser sempre 

acompanhada pelo aconselhamento relativamente à administração, precauções especiais, reações 

adversas, interações medicamentosas, entre outros, e esclarecimento de possíveis dúvidas do 

utente. Deve ser assegurado que esta comunicação de informação, oral e escrita, seja recebida e 

compreendida de forma a tirar o máximo benefício do tratamento e, sempre que necessário, deve-se 

escrever a posologia na embalagem dos medicamentos.  

 Após a dispensa, procede-se à validação da receita, devendo ser conferidos os requisitos 

que a autenticam como tal, finalizando com a assinatura do farmacêutico responsável pela dispensa, 

data e carimbo da farmácia. 

 A meio do meu estágio, foi introduzido na Farmácia Conceição o novo modelo de receita 

eletrónica, cujo objetivo principal é transformar as receitas em papel em verdadeiras receitas 

eletrónicas, prescritas pelo médico através do cartão de cidadão. O funcionamento da dispensa de 



	   9	  

medicamentos é, de certa forma semelhante, mas oferece uma validação dos elementos da receita, 

evitando erros que poderiam ser cometidos nesta prática.  

 

 1.4.1.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

 A dispensa deste tipo de medicamentos assemelha-se  à dos restantes, mas com alguns 

detalhes. Os estupefacientes e psicotrópicos por atuarem no sistema nervoso central e poderem 

estar associados a dependência, é necessário tomar medidas preventivas, por causa do seu uso 

abusivo e ilícito. Assim, estes medicamentos possuem uma legislação própria, indicada no Decreto-

Lei nº 15/93, de 22 de janeiro [6]. Estes têm que ser prescritos em receitas eletrónicas identificadas 

com “RE” (receita especial). Na sua dispensa, através do Sifarma 2000®, é obrigatório o 

preenchimento de dados, os quais contemplam o nome do médico prescritor, identificação do 

doente (nome completo e morada) e do adquirente (nome completo, morada, número de 

identificação do bilhete d e identidade/cartão do cidadão, data de emissão do mesmo e idade). Após 

a finalização da venda, a receita deve ser fotocopiada, anexando-a aos dois documentos de 

psicotrópicos (original e duplicado), impressos em talão,  armazenando na gaveta destinada ao seu 

arquivo.  

 A Farmácia Conceição, periodicamente, emite em duplicado, o registo das receitas 

especiais dispensadas, conferindo com as receitas arquivadas. Posteriormente, envia para o 

Infarmed o registo das saídas original, assinado e carimbado pela Diretora Técnica, guardando a 

cópia na farmácia, bem como os duplicados dos documentos de psicotrópicos arquivados após a 

dispensa destas substâncias. Anualmente é enviado para o Infarmed, um relatório contendo os 

resultados do encerramento do registo de entradas de saídas de todas as substâncias psicotrópicas e 

estupefacientes, do ano anterior. No meu estágio, tive oportunidade de assistir e auxiliar nesta 

prática.  

 

 1.4.1.2. Produtos abrangidos pelo Protocolo da Diabetes 

 Os produtos abrangidos por um protocolo, como o caso do protocolo da diabetes do 

Serviço Nacional de Saúde – DS -, independentemente do sistema ou subsistema de 

comparticipação que apresentem, devem ser faturados a um organismo específico, tendo uma 

comparticipação especial, de acordo com a Portaria nº 364/2010, de 23 de junho [7]. No caso 

destes produtos, o custo das agulhas para as canetas de insulina e das lancetas é comparticipado na 

totalidade, enquanto que as tiras necessárias para a determinação da glicémica são comparticipadas 

em 75%.  

 

 1.4.1.3. Medicamentos Manipulados 

 Segundo o Decreto-lei nº 95/2004, de 22 de abril, um medicamento manipulado é qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado, sob a responsabilidade de um 
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farmacêutico [8]. Contudo, esta prática tem sido pouco frequente nas farmácias, apesar de 

beneficiar o utente, em situações específicas e quando a indústria farmacêutica não responde à 

prescrição médica.  

 As receitas magistrais são semelhantes às outras receitas, mas só pode constar o 

manipulado a preparar, com a devida indicação terapêutica e posologia. A sua descrição deve ser 

claramente explícita, de forma a não haver quaisquer dúvidas para a sua preparação. 

 Atualmente, a preparação magistral não é realizada na Farmácia Conceição, mas se 

necessário é encomendada à Farmácia Serpa Pinto. A procura por medicamentos manipulados é 

esporádica, mas durante o meu estágio, tive a oportunidade de fazer o pedido da sua preparação e 

dispensa.  

 

 1.4.1.4. Conferência do Receituário 

Após a impressão do documento de faturação no verso da receita, estas são conferidas 

pelos funcionários da farmácia, verificando se os medicamentos dispensados estão em 

conformidade com os prescritos, se o regime de comparticipação está bem estabelecido e se a 

receita contém todos os requisitos que a validam. Estando em conformidade, o farmacêutico assina, 

data e carimba a receita. Posteriormente, há uma nova verificação realizada pela Diretora Técnica. 

Se as receitas não estiverem conformes, devem ser separadas e identificadas para futura correção, 

podendo haver necessidade de contactar o doente, médico ou organismo.  

 Seguidamente, as receitas são separadas pelo responsável, por organismos de 

comparticipação e por lotes. Cada lote é ordenado pelo número da receita, atribuído pelo Sifarma 

2000®, tendo um máximo de 30 receitas por cada lote. No último dia do mês, os lotes são fechados 

e é emitido o verbete de identificação do lote, bem como outros dois documentos referentes ao 

conjunto de lotes de um mesmo organismo, a relação de resumo de lotes e a fatura mensal de 

medicamentos. Por fim, todos os lotes de receitas e os respetivos documentos emitidos são 

enviados para a Administração Central do Sistema de Saúde – Centro de Conferência de Faturas 

(ACSS). Também, a cópia dos dois documentos relativos ao conjunto de lotes são enviados para a 

ANF, visto que esta intervém no pagamento da faturação devido à grande demora por parte do 

Sistema Nacional de Saúde (SNS).  Este procedimento aplica-se às receitas referentes ao SNS,  

sendo que para os outros organismos é necessário o envio do resumo de lotes e fatura, em três vias 

(original, duplicado e triplicado).  Tanto a relação de resumo de lotes, como a fatura mensal de 

medicamentos são guardadas como cópia, na farmácia. 

No período do meu estágio, apoiei na separação de lotes, bem como a ordenar as respetivas 

receitas. Tive a oportunidade de aprender a fechar os lotes com a emissão dos documentos já 

referidos.  
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1.4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica e Automedicação 

 Nos MNSRM incluem-se todos os medicamentos que não cumpram as condições previstas 

para serem MSRM, sendo geralmente medicamentos com um baixo perfil de interações e reações 

adversas, de acordo com o Estatuto do Medicamento [4]. Portanto, os MNSRM são dispensados 

sem receita médica,  o que é essencial um aconselhamento terapêutico. Face a isto, o seu consumo 

leva consequentemente ao ato de automedicação.  

Quando são utilizados MNSRM, de forma responsável, destinados ao alívio e tratamento 

de queixas de saúde transitórias e sem gravidade, assistidos ou aconselhados, opcionalmente, por 

um profissional de saúde, estamos perante automedicação. Embora esta prática seja corrente nos 

dias de hoje, deve estar limitada a situações clínicas bem definidas e deve efetuar-se de acordo com 

as especificações estabelecidas para estes medicamentos [9].  

Durante o meu estágio, a automedicação foi uma prática corrente, aplicada a uma panóplia 

de situações clínicas, como por exemplo situações de diarreia e sintomatologia associada a estados 

gripais e constipações.  

 

1.5. Serviços Farmacêuticos  

A farmácia não se restringe apenas à dispensa de medicamentos, tem tudo para constituir 

um espaço de prestação de serviços de saúde, tendo em conta que está em contacto direto constante 

com os utentes. Estes serviços estão enquadrados às competências farmacêuticos e visam auxiliar 

numa deteção precoce e preventiva de fatores de risco para a saúde  e oferecer cuidados de saúde 

complementares. A Farmácia Conceição contempla alguns serviços farmacêuticos, de acordo com 

a Portaria nº1429/2007, de 2 de novembro, como a determinação de parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos, administração de injetáveis e outros serviços associados, como intervenção 

nutricional e consultas de podologia [10]. Sem dúvida que estes serviços são importantes para 

distinguir a farmácia das restantes da proximidade. São um contributo na melhoria da qualidade de 

vida dos utentes, bem como promovem uma proximidade do farmacêutico com os utentes, 

intervindo este ativamente.   

 

1.5.1. Determinação de Parâmetros Fisiológicos  

 A Farmácia Conceição possibilita a avaliação do peso corporal, altura, índice de massa 

corporal (IMC) e pressão arterial.  

 O IMC é um parâmetro indicativo, que se rastreado, pode prevenir o aparecimento de 

obesidade. Por isso, é importante que os utentes controlem o seu peso, disponibilizando a farmácia 

de uma balança eletrónica calibrada que determina o peso, altura e o respetivo IMC.  

Já a medição da pressão arterial é um serviço gratuito e bastante requisitado na farmácia, 

realizado com um medidor manual, constituído por  um esfigmomanómetro e um estetoscópio. A 
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maioria dos utentes, hipertensos, desloca-se regularmente à farmácia para controlar a sua tensão 

arterial, bem como para avaliar a eficácia do tratamento farmacológico, enquanto outros o fazem 

esporadicamente. Os resultados são registados num cartão de saúde oferecido pela farmácia, 

guardado para o seu controlo regular, assim como para outros parâmetros avaliados. Após a 

medição e registo da mesma, a intervenção farmacêutica faz todo o sentido, de forma a informar ou 

alertar, se necessário, do resultado obtido, bem como perceber se o utente executa positivamente a 

posologia da medicação e há quanto tempo a faz.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de realizar inúmeras vezes a medição da 

pressão arterial, sendo mesmo uma atividade de rotina diária, quando solicitada.  

 

1.5.2. Determinação de Parâmetros Bioquímicos em Sangue Capilar  

 A análise de determinados parâmetros bioquímicos, feita em sangue capilar, é realizada na 

Farmácia Conceição, com auxílio de equipamento adequado, eficiente e prático, permitindo a 

obtenção rápida de resultados. Basicamente, a obtenção da amostra sanguínea é realizada através 

da punção com uma lanceta estéril descartável, posteriormente à limpeza adequada do dedo do 

utente. Se se tratar da determinação da glicemia, apenas uma gota de sangue é colocada 

diretamente na tira teste, já associada ao aparelho medidor de glicemia, indicando, em segundos, o 

valor obtido. Contudo, para a determinação de colesterol, triglicerídeos ou ácido úrico, a 

quantidade de sangue requerida é superior à analise bioquímica anterior. Assim, o sangue é 

recolhida por capilaridade, diretamente para um capilar, de forma quantificável, colocando-o, de 

seguida, numa tira reativa específica, de acordo com o parâmetro a determinar. A tira é introduzida 

no respetivo aparelho, dando o resultado após três minutos.  

Após obtenção dos resultados, estes são anotados no cartão saúde do utente, comparados 

com os valores de referência e comunicados. O aconselhamento farmacêutico está sempre presente 

nestas práticas, de forma a recomendar certas medidas não farmacológicas preventivas e alertar 

para fatores de risco de doença.  

Na Farmácia Conceição, os parâmetros bioquímicos possíveis de determinar são, então, a 

glicemia, colesterol, triglicerídeos e ácido úrico, sendo os três primeiros os mais frequentes. Como 

estagiária, tive a oportunidade de concretizar estas determinações, alargando a minha experiência 

enquanto futura farmacêutica. Para além disto, o contacto com estas técnicas e utentes permite 

conhecer um pouco da realidade do estado de saúde da comunidade, bem como possibilitar a nossa 

intervenção enquanto farmacêuticos. 

 

1.5.3. Administração de Injetáveis 

O serviço de administração de injetáveis, implementado na Farmácia Conceição, inclui as 

injeções intramusculares e subcutâneas, como algumas vacinas não incluídas no Plano Nacional de 
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Vacinação e medicamentos injetáveis, como Voltaren® solução injetável e Jaba B12®. A equipa 

da farmácia tem a formação necessária para o exercer [3].  

Durante o estágio, apesar de ainda não o poder realizar, tive a oportunidade de assistir à 

administração de certos injetáveis.  

 

 

1.5.4. ValorMed 

 A ValorMed é uma sociedade sem fins lucrativos, responsável pela gestão dos resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Assim, as farmácias aderentes contribuem para a 

proteção ambiental e redução dos desperdícios, a fim de promover a saúde pública. Os resíduos 

destes produtos são vistos igualmente como qualquer outro resíduo urbano, devendo, por isso, ser 

gerido com vista a melhorar a qualidade de vida e ambiente [11].  

 A Farmácia Conceição tem parceria com esta sociedade, recolhendo e depositando os 

resíduos em contentores próprios que, quando cheios, são devidamente selados e identificados. 

Seguidamente, os fornecedores de medicamentos fazem a recolha e encaminham para um centro de 

triagem, onde os resíduos são separados e classificados, para posterior tratamento – reciclagem e 

incineração [12].  

 No decorrer do meu estágio verifiquei uma cooperação frequente por parte dos utentes, 

estando eu responsável pela operação do fecho e identificação do contentor já cheio.  

 

 1.5.5. Reciclagem de Radiografias 

 A Assistência Médica Internacional (AMI) promove anualmente a Campanha de 

Reciclagem de Radiografia, durante um período previamente anunciado. São recolhidas 

radiografias com mais de cinco anos ou aquelas já sem valor de diagnóstico, sem relatórios, 

envelopes ou folhas de papel. Esta recolha torna-se uma ajuda porque cada tonelada de radiografias 

converte-se em cerca de 10kg de prata. A prata vendida apoiará a AMI a intervir em populações 

que sofreram alguma catástrofe natural. Portanto, para além de ser uma ajuda humanitária, é 

também uma forma de preservar o ambiente com a reciclagem deste material [13].  

 Os utentes da Farmácia Conceição também colaboraram nesta prática, com a entrega de 

radiografias.  

 
 
1.6. Farmacovigilância 

  A farmacovigilância tem a finalidade de melhorar a qualidade e segurança dos 

medicamentos, defendendo o utente e a saúde pública. De acordo com as BPF, esta é uma atividade 

de promoção de saúde pública, com o objetivo de identificar, quantificar, avaliar e prevenir riscos 
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associados ao uso dos medicamentos em comercialização. Resumidamente, a farmacovigilância 

pretende identificar as reações adversas a medicamentos (RAM) e notificá-las, se for o caso, ao 

Sistema Nacional de Farmacovigilância [3, 14]. 

  No meu período de estágio não foi realizada qualquer notificação ao Sistema Nacional de 

Farmacovigilância.  

 

1.7. Relacionamento com Entidades e Utentes  

  Para um funcionamento adequado da farmácia é importante um contacto constante com 

entidades externas, particularmente ANF, o Infarmed, a Ordem dos Farmacêuticos, armazenistas e 

laboratórios, que podem comunicar com a farmácia pelo envio de circulares informativas 

relacionadas com medicamentos.  

  Paralelamente, pode ser necessário uma parceria local com determinadas instituições de 

saúde (centros de saúde, hospitais, lares), de forma a colmatar falhas de comunicação e dúvidas que 

surgem entre os utentes e os profissionais de saúde desses locais, ou apenas para melhorar os 

cuidados de saúde.  

  Na Farmácia Conceição existe a preocupação constante em melhorar os serviços prestados 

para com a comunidade, para além do atendimento personalizado que se procura sempre praticar. 

Isto tem como objetivo prestar um serviço de qualidade, de forma a que o utente saia satisfeito da 

farmácia, voltando numa próxima que precisar, ou seja, trata-se de fidelizar o utente.  

 Nestas circunstâncias é de ressalvar algumas vantagens que a farmácia em questão dispõe. 

Primeiramente, a Farmácia Conceição tem parceria com algumas coletividades de solidariedade da 

região que conferem apoio social, como por exemplo a Sociedade S. Vicente de Paulo - 

Conferência Mista São Tiago de Silvalde. Também, apresenta cooperação com associações da 

região, assim como com a Associação Mutualista Montepio, beneficiando os sócios de desconto na 

aquisição de medicamentos/produtos. Para além disto, existe ainda a possibilidade de usufruir do 

cartão das Farmácias Portuguesas ou até do cartão da Farmácia Conceição, apresentando ambos 

vantagens para os utentes.  

   

 

1.8. Conclusão 
  O estágio em farmácia comunitária é, sem dúvida, essencial para a nossa formação 

académica, preparando-nos para o mercado de trabalho. É, na realidade, uma experiência bastante 

enriquecedora, que permite percecionar como é verdadeiramente o quotidiano da profissão 

farmacêutica. 

  É nesta fase que temos a grande oportunidade de aplicar e aprofundar os conhecimentos 

teóricos adquiridos ao longo dos cinco anos do curso, assim como aprender conceitos e 
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experienciar situações novas. Novas noções relacionam-se, por exemplo, com a área de gestão, 

legislação farmacêutica e políticas de comparticipação, em que o estágio colmata essas falhas 

existentes no plano de estudos do curso.  

  No início do estágio, o receio e a insegurança estiveram presentes, pois trata-se de uma 

experiência completamente nova, em que não estamos, de certa forma, preparados para o 

atendimento ao público. Porém, com o passar do tempo, e com o contacto primário com a receção e 

armazenamento de encomendas, permitiu-me alargar os meus conhecimentos, não só sobre os 

medicamentos/produtos vendidos em farmácia, mas também toda sua a organização funcional. 

Assim, foi o ponto de partida para me preparar para o grande desafio do percurso académico, que é 

o atendimento ao público. Desde que entrei no curso de Ciências Farmacêuticas tinha como foco 

profissional ser farmacêutica em farmácia comunitária, apesar de gostar de outras áreas, como 

investigação, a qual tive oportunidade de a praticar. Porém, só vivendo essa experiência em 

farmácia comunitária, é que poderia confirmar esse meu objetivo, que vim a comprovar através do 

estágio na Farmácia Conceição. Foi certamente uma experiência gratificante, a todos os níveis, que 

me fez crescer enquanto pessoa e profissional. Neste período tomei consciência da real importância 

do farmacêutico enquanto profissional de saúde na comunidade, havendo uma dinâmica constante 

para com o utente. Mais ainda, a necessidade de formação contínua e procura por novos 

conhecimentos e práticas é fundamental, para que o farmacêutico esteja em conformidade com a 

atualidade e melhore a qualidade dos seus serviços. 

  Em conclusão, considero o estágio em farmácia comunitária o ponto chave do término do 

curso, para de facto podermos exercer a profissão farmacêutica. Este estágio ofereceu uma pequena 

experiência para possibilitar o primeiro contacto com o mundo do trabalho, tendo consciência que 

ainda há muito para aprender, crescer e experienciar enquanto farmacêutica.  
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2. Temas desenvolvidos 

 
 No decorrer do meu estágio curricular, explorei certos temas na farmácia com o principal 

objetivo de sensibilizar os seus utentes em relação a determinados assuntos de saúde, bem como 

intervir positivamente na prática farmacêutica.  

 Primeiramente, após observar durante alguns dias o atendimento ao balcão e contactar com 

os utentes deparei-me com uma grande procura e aquisição de medicamentos psicoestimulantes, 

usados sobretudo no tratamento da Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA). 

Motivada por alargar os meus conhecimentos sobre esta patologia e questionada pelo aumento da 

prevalência do consumo desta medicação, e com determinados problemas associados, decidi 

explorar este tema. Neste contexto, optei por intervir numa abordagem informativa, através de um 

panfleto para oferecer aos utentes da farmácia.  

 Posto isto,  resolvi elaborar um rastreio de obesidade, na medida em que se trata de uma 

doença mundialmente preocupante e em expansão. Curiosamente, a PHDA pode ter alguma 

correlação com a obesidade,   associação esta sistematicamente estudada nos últimos anos.  Através 

do rastreio, o meu contributo passou por ter um carácter preventivo, ou seja, elucidar e alarmar a 

população que frequenta a farmácia onde estagiei.  

 Por fim, tenho também a acrescentar a minha participação voluntária no projeto “Prevenir 

É o Melhor Remédio” da FARMA|Inove, cujo objetivo era o preenchimento de inquéritos para 

recolha de dados sobre a polimedicação na população idosa, na zona Norte de Portugal.  

 

2.1 Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA)  

 2.1.1. Conceito 

 A Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA) é uma perturbação 

neurológica, subjacente a alterações anatómicas e funcionais do cérebro, e relacionada com fatores 

genéticos e sociais. A PHDA é uma das perturbações neurológicas mais comuns na infância, 

sobretudo no sexo masculino, podendo prolongar-se na adolescência até à idade adulta, com uma 

prevalência mundial de aproximadamente 5,29% [15-17]. A desatenção, hiperatividade (atividade 

motora excessiva) e a impulsividade são os sintomas típicos observados em crianças e adolescentes 

com PHDA [18].  

  O distúrbio é incapacitante e tem-se tornado relevante, face ao desenvolvimento rápido de 

meios de diagnóstico e tratamento medicamentoso. Uma avaliação cuidadosa e um diagnóstico 

diferencial são necessários na PHDA, no sentido de despistar outros problemas comportamentais 

associados à criança/adolescente. Para além disto, a necessidade de tratamentos eficazes e 

concretos passa pelo facto de acarretar problemas a nível escolar, social e familiar, o risco de co 

morbidades e no futuro o abuso de substâncias nocivas [19].  
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 O conceito atual de PHDA, definido pela Associação Americana de Psiquiatria (APA) na 

revisão do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais V (DSM-V) é 

relativamente novo. Porém, numa retrospetiva histórica, há já 200 anos que sintomas de falta de 

atenção, hiperatividade e impulsividade é conhecido em crianças. Contudo, foi em 1902 que o 

pediatra britânico George Still que discutiu o anormal defeito no controlo moral nas crianças como 

ponto de partida para perturbação. Apesar dos sintomas descritos por Still não estarem diretamente 

relacionados com o conceito de PHDA, este pediatra contribuiu significativamente para o estudo 

deste distúrbio. Desde a década de 50 até ao momento o quadro clínico da PHDA já foi 

denominado de “disfunção cerebral mínima”, “perturbação hipercinética” e “défice de atenção”, até 

à designação actual de PHDA.  

 Relativamente à primeira intervenção terapêutica, em 1937 foi reportado, por Charles 

Bradley, efeitos positivos da medicação estimulante em crianças com diversas doenças de 

comportamento, o que veio revolucionar o tratamento psiquiátrico, sendo atualmente a mais usada 

em crianças com PHDA. O primeiro estimulante usado foi a benzedrina, tendo sido posteriormente 

substituído pelo metilfenidato introduzido no mercado em 1954 com o nome comercial Ritalina®. 

O metilfenidato, é um estimulante do tipo anfetamínico, foi inicialmente usado no tratamento da 

fadiga crónica, letargia e distúrbios senis de comportamento, e é o psicoestimulante de primeira 

escolha na terapêutica da PHDA [18].  

 

 2.1.2. Sintomas e Diagnóstico 

 Os principais comportamentos presentes em doentes com a PHDA são a desatenção, 

hiperatividade e impulsividade. A verdade é que é vulgar observar estes comportamentos em 

crianças, sendo de destacar que estes sintomas são mais graves e frequentes naquelas a quem foi 

diagnosticada PHDA [15].  

 Os critérios do DSM-V especificam duas dimensões de sintomas – desatenção e 

hiperatividade/impulsividade - conduzindo à definição de três subtipos de PHDA: 

predominantemente hiperativo-impulsivo; predominantemente desatento ou a combinação dos 2 

tipos. O diagnóstico é baseado na presença de pelo menos seis sintomas de falta de atenção e/ou 

seis sintomas de hiperatividade/impulsividade. Porém, hoje em dia, o diagnóstico completo da 

PHDA requer outros critérios, que têm em conta o contexto da presença de sintomas. 

 Atualmente no diagnóstico da PHDA é necessário verificar a presença dos sintomas 

característicos, observados há pelo menos seis meses, de acordo com os critérios de diagnóstico 

(Anexo 3). Para além disto, deve-se também avaliar este distúrbio através de entrevistas clínicas 

com o doente e pais/familiares, e obter informação sobre o comportamento do paciente na 

escola/trabalho [20].  
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 2.1.3. Causas 

 Para já não existem causas concretas para a PHDA, mas pensa-se que resulta de alterações 

genéticas, podendo outros fatores não hereditários contribuir, como lesões cerebrais, a dieta e o 

ambiente social [15]. Os riscos dos efeitos genéticos e ambientais (não hereditários) não são vistos 

como independentes, na medida em que existe uma interação entre os fatores genéticos e fatores 

ambientais. É de ressalvar que os genes podem influenciar indiretamente a interação com o 

ambiente, ou seja, podem alterar a sensibilidade de exposição aos fatores de risco ambientais [21].  

 

 2.1.3.1 Genética 

   

 Certos estudos sugerem que existe um maior risco de PHDA entre familiares de primeiro 

grau, e que o curso dos sintomas possa ser também hereditário. Os investigadores têm vindo a 

estudar as variações genéticas que podem ser ou não hereditárias, como as duplicações ou deleções 

de um segmento de ADN. Estas podem ter um provável papel no desenvolvimento da PHDA, na 

medida em que podem ocorrer com mais frequência em pessoas com PHDA, comparativamente às 

pessoas não afetadas. A identificação dos genes envolvidos, será um contributo para prevenção do 

aparecimento dos sintomas da doença, e para o desenvolvimento de tratamentos mais promissores. 

Tal facto é um desafio, mas que pode ser auxiliado com a caracterização do fenótipo associado ao 

diagnóstico clínico e etiologia familiar [16, 23, 24].  

 

 2.1.3.2. Ambiente 

 Os fatores ambientais podem atuar na fase pré-natal, perinatal e pós-natal. Ainda durante a 

gravidez ou no decorrer do nascimento, determinadas condições podem ser avaliadas como fatores 

de risco de PHDA, em que estão incluídas o consumo de tabaco pela mãe, ingestão de álcool, 

prematuridade, encefalopatia hipóxico-isquémica e deficiência da função da tiróide [25].  

 Alguns estudos sugerem a existência de uma forte relação entre o tabagismo materno 

durante a gravidez e o diagnóstico de PHDA na idade infantil. A exposição a chumbo na infância 

pode ser um fator de risco significativo para a PHDA. Apesar de pouco se saber sobre os potenciais 

efeitos combinados ou independentes da exposição ao chumbo e tabaco sobre a PHDA, foi 

observado que os indivíduos expostos a ambas as substâncias tóxicas tiveram efeitos maiores do 

que cada uma independentemente [27]. O efeito da dieta é algo controverso. Atualmente, os 

métodos dietéticos podem ser vistos como uma alternativa quando o tratamento medicamentoso 

não está a ser satisfatório ou aceitável, ou até mesmo em combinação com a farmacoterapia. Porém, 

a ação positiva da restrição ou adição de certos nutrientes ou alimentos é ainda pouco sustentada, 

mas um ponto de partida na prevenção ou melhoria dos sintomas de PHDA.  

 A dieta isenta de aditivos foi a primeira a ter impacto, na década de 70-80, mas que a sua 

efetividade falhou em estudos controlados. Contudo, certas crianças com PHDA sensíveis a 
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corantes alimentares, conservantes ou outros aditivos alimentares, com uma dieta sem aditivos 

podem apresentar menos sintomas deste distúrbio, melhorando o seu dia-a-dia.  Este impacto nos 

anos 70 é atualmente revivido através da suplementação com ómega-3, considerado um tratamento 

dietético com resultados positivos. A suplementação com ómega-3 parece promissora, na medida 

em que crianças com PHDA apresentam baixos valores de ácidos gordos polinsaturados (PUFA) 

no sangue, o que pode contribuir para a fraca capacidade de concentração, coordenação e 

aprendizagem. Certos estudos revelaram que a suplementação com PUFA reduz sintomas de 

PHDA, outros falharam na demonstração do seu efeito benéfico. É, então, levantada a hipótese de 

que determinados fatores genéticos possam interagir com o efeito destes ácidos gordos nalgumas 

crianças com PHDA [28, 29].  

  Quanto ao papel do açúcar em crianças com PHDA, este parece não afetar negativamente 

o comportamento ou desempenho cognitivo destas, apesar de não ser descartado que possa existir 

um pequeno efeito sobre determinadas crianças. Apesar desta teoria sustentada em várias 

investigações, os pais ainda mantêm a ideia de que o consumo de açúcar conduz ao 

desenvolvimento de PHDA ou que piora os seus sintomas [29, 30].  

 É importante reconhecer precocemente, ainda na fase pré-natal, prevenir e tratar os 

possíveis fatores de risco ambientais indutores de PHDA ou que prejudicarão o desenvolvimento 

das crianças de forma a reduzir a dependência de terapia medicamentosa para amenizar os sintomas 

sentidos. Uma lesão cerebral traumática pode despoletar a PHDA, contudo ocorre numa pequena 

percentagem de crianças com este distúrbio. Lesões cerebrais que se sucedem em crianças, podem 

desencadear alguns comportamentos semelhantes aos presentes na PHDA.  

 

 2.1.3.3. Química do Cérebro   

 Com base nos estudos efetuados, acredita-se que a PHDA tem uma base neurológica, tal 

como acontece com outras doenças mentais. A hipótese inicial de uma função cerebral reduzida 

fundamentou-se em diversas observações de um volume ou funcionalidade diminuídos da massa 

cinzenta e branca do cérebro. Tal facto levaria ao comprometimento do processamento cognitivo, 

atenção, planeamento motor, velocidade do processamento de respostas, bem como outros aspetos 

comportamentais observados na PHDA.  

 Nos últimos anos, emergiram como principais áreas afetadas na PHDA o córtex pré-frontal 

(CPF), o núcleo caudado e o cerebelo. Áreas estas que estão interligadas por uma rede de neurónios, 

regulando a atenção, comportamento, ações, pensamentos e emoções. O que se tem verificado 

através de estudos feitos em pacientes com PHDA é que existe uma maturação lenta do CPF ou um 

volume e atividade reduzidos do CPF, caudado ou cerebelo [16, 31]. 
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 Com foco no CPF, este é funcionalmente organizado, estando a região dorsolateral 

relacionada com a atenção e movimento, a região ventromedial com a emoção, e a região inferior 

direita regulador do comportamento (Figura 1). No caso da PHDA, a disfunção do CPF pode 

ocorrer especialmente na zona lateral e inferior direita. Neste contexto, estudos efetuados sugerem 

que uma desregulação ou défice nas três sub-regiões do CPF referidas pode resultar nos sintomas 

observados na PHDA (falta de atenção, distração, impulsividade e hiperatividade).  

  

 

 

 

 

 

  

 
  

Figura 1: As três sub-regiões do cortéx pré-frontal relacionados com os sintomas da PHDA [32] 

  

 O ambiente neuroquímico tem um papel importantíssimo na atividade de rede entre estas 

áreas, sendo assim mantida por neurotransmissores (NTs), dopamina (DA) e noradrenalina (NA), 

que atuam em concomitância através de múltiplos recetores, tanto pré-sináticos, como pós-sináticos 

(figura 2). Tem sido identificado em pacientes com PHDA uma desregulação nas redes  neuronais 

da região que regula a atenção, bem como nas do controlo inibitório, muito graças aos níveis 

anormais dos NTs em questão. A NA tem a função de aumentar apropriadamente os sinais, ao 

estimular os recetores pós-sináticos, fortalecendo a rede de neurónios e permitindo disparos 

contínuos por longos períodos. Esta catecolamina tem uma elevada afinidade para os 

adrenorecetores α2A (α2AR) das terminações dendríticas, o que ao haver perda da atividade dos 

α2AR, conduz à diminuição de disparos, prejudicando a memória de trabalho, bem como um 

reduzido controlo no impulso e hiperatividade, tal como acontece na PHDA. Já a DA tem como 

papel diminuir o ruído desnecessário, ou seja, estimula os recetores pós-sináticos (recetores 

dopaminérgicos) de forma a suprimir processos celulares irrelevantes. No caso de pacientes com 

PHDA, estudos reportaram que a densidade de recetores dopaminérgicos, nas várias regiões 

cerebrais, é mais baixa que o normal, comprometendo a sua função, tendo sido colocado como 

hipótese de causa o polimorfismo genético que codifica para os recetores de DA [32, 33].  

 Assim, em resumo, os estudos sugerem uma redução da função da NA e/ou DA, na PHDA, 

estando em perfeita sintonia com o mecanismo de ação dos medicamentos usados no tratamento da 

PHDA [31]. Basicamente, os medicamentos em questão (agonistas indiretos de catecolaminas) têm 
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como alvo os referentes NTs, com o objetivo de estabilizar os seus níveis. Contudo, administradas 

doses excessivas, podem prejudicar a função do CPF, ao invés de melhorar o auto-controlo. Neste 

caso, doses abusivas originam uma velocidade de libertação elevada de NA e DA, que conduz a 

uma estimulação exacerbada dos recetores α2A e de DA, causando um desequilíbrio na rede 

neuronal, através de uma redução significativa dos disparos entre neurónios [32, 33].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1.3.4. Comorbilidades 

 Numa determinada amostra de doentes com PHDA, apenas cerca de 50-60% estará livre de 

qualquer outra doença mental, enquanto que o restante terá um ou mais problemas mentais ou de 

aprendizagem em concomitância com a PHDA. Clinicamente, muitas vezes estas doenças 

adicionais podem causar mais prejuízo que a própria PHDA. Mais ainda, a presença destas 

comorbilidades acaba por complicar os estudos relativos à etiologia e decurso da PHDA. Também, 

recentemente, tem sido reconhecido a “comorbilidade reversa”, isto é, doentes diagnosticados 

primariamente com uma outra doença mental grave (por exemplo, autismo), satisfazem os critérios 

de PHDA a taxas muito mais elevadas que na população em geral. 

 No caso específico da comorbilidade em crianças com PHDA, é de salientar, então, certas 

doenças ou condições. A dificuldade de aprendizagem é uma dessas circunstâncias, levando a que a 

criança em idade pré-escolar ou escolar tenha reais adversidades no seu desenvolvimento cognitivo, 

como em compreender certos sons ou palavras e dificuldades na leitura, escrita e matemática, 

respetivamente. É também incluído o transtorno de conduta, em que pode conduzir a que a criança 

arranje vários problemas sociais, na medida em que estão incluídos comportamentos de mentira, 

roubo, luta e intimidação, levando à predisposição de ilegalidades, crimes e uso de substâncias 

ilícitas. A doença bipolar pode ser uma outra condição em algumas crianças com PHDA, assim 

como a síndrome de Tourette, caracterizada como um distúrbio neuropsiquiátrico hereditário, que 

apresenta tiques nervosos, físicos e vocais.  Outros problemas que podem coexistir com a PHDA 

Figura 2: Neurotransmissão geral que está afetada na PHDA  [32]                                      
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são a ansiedade e depressão, distúrbio do sono, enurese, abuso de substâncias, entre outras [15, 34].  

 

 2.1.4. Tratamento 

 O tratamento da PHDA abrange o tratamento farmacológico, a terapia comportamental, ou 

a sua combinação, visando reduzir os sintomas da PHDA e melhorar a função cerebral.  

 Segundo a evidência neuroquímica da PHDA, o tratamento farmacológico, tendo como 

alvo os sistemas dos neurotransmissores NA e DA, tem sido proposto como mais efetivo que a 

terapia comportamental. Muitos médicos combinam o tratamento farmacológico e a terapia 

comportamental, apesar de questionada a eficácia da terapia comportamental relativamente à 

terapêutica medicamentosa, como também do seu benefício em combinação e a longo prazo. Posto 

isto, vários estudos têm sido realizados com o propósito de analisar o possível benefício da terapia 

comportamental. Num deles, o tratamento farmacológico demonstrava ser superior à intervenção 

comportamental na gestão dos sintomas da PHDA, e a combinação dos dois não apresentava efeito 

aditivo. Neste caso, a terapia comportamental seria útil, apesar do seu efeito não ser tão forte em 

relação ao observado com a terapia medicamentosa. Porém, noutros estudos, a terapia 

comportamental tem sido vista com igual eficácia à observada com a administração de doses baixas 

de estimulantes. Assim, a terapia comportamental pode ser utilizada em pacientes com PHDA que 

tenham sintomas leves e consequências diminutas, ou quando os pais preferem em relação à terapia 

medicamentosa. 

 Seja qual for a abordagem terapêutica utilizada, o tratamento é recomendado para todas as 

crianças, na medida em que uma intervenção precoce e eficaz da PHDA pode levar a um melhor 

prognóstico e a menos problemas associados na idade adulta [31]. 

 

 2.1.4.1. Tratamento Farmacológico 

 O tipo mais comum de medicamentos utilizados no tratamento da PHDA são os 

estimulantes, que facilitam, sobretudo, as ações da dopamina. Diversos estudos controlados 

sugerem benefícios cognitivos e comportamentais causados pelos estimulantes, em pacientes com 

PHDA, especialmente aquando administrada uma adequada dosagem e evitados potenciais efeitos 

adversos (ex.: supressão do apetite, perturbações do sono). Os estimulantes metilfenidato e a 

anfetaminas são os medicamentos de primeira linha no tratamento da PHDA. Contudo, quando 

estes não demonstram benefício ou quando não podem ser utilizados, são administrados agentes 

alternativos não estimulantes, tais como a atomoxetina (inibidor da recaptação noradrenérgica), 

agonistas α2 adrenérgicos (guanfacina e clonidina), antidepressivos tricíclicos (ATCs) e 

bupropiona.  

 O tratamento farmacológico tem como ação ativar os circuitos cerebrais que auxiliam na 

atenção e comportamento, reduzindo a hiperatividade. Os efeitos em questão podem ser 

sustentados durante pelo menos dois anos, mas é de salientar que a terapia medicamentosa não 
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consegue isoladamente ensinar competências e capacidades [19, 31, 35]. 

 

 2.1.4.1.1. Estimulantes 

 O psicoestimulante incluído no esquema terapêutico de primeira escolha, em Portugal, é o 

metilfenidato. Este atua inibindo os transportadores de dopamina e noradrenalina, impedindo a 

recaptação de DA e NA.  

 O metilfenidato e as anfetaminas são vistos como tendo igual eficácia no tratamento a 

longo prazo da PHDA, e estão disponíveis sob a forma de libertação imediata ou prolongada. 

Apesar de mais dispendiosas, as formulações de libertação prolongada conferem mais vantagens, 

no que toca à conveniência e conformidade, pois geralmente basta apenas um dose diária. Em 

adolescentes, estas formulações podem melhorar o desempenho na própria condução de veículos e 

diminuir o risco de abuso de substâncias nocivas e/ou desencaminhamento comportamental. Porém, 

as formulações de libertação imediata existentes apresentam baixas dosagens e são particularmente 

usadas em crianças pequenas  pelo possível risco de sobredosagem com as de ação prolongada. O 

metilfenidato pode apresentar-se sob a forma de algumas formulações terapêuticas, onde estão 

incluídas as de ação imediata e as de libertação prolongada (tabela 1). Com frequência, a 

medicação é interrompida durante os fins-de-semana ou férias. 

 

 

 

 O uso desta medicação é relativamente seguro, apesar dos seguintes efeitos adversos - 

perda de apetite e peso, insónias, cefaleias, irritabilidade, ansiedade, desequilíbrio emocional, 

aumento da pressão arterial, boca seca e problemas gastrointestinais (dor abdominal, náuseas, 

vómitos e diarreias).  

 No entanto, o uso de psicoestimulantes ao longo da vida pode colocar várias questões no ar 

e algumas controvérsias, na medida em que estes estão classificados como substâncias que causam 

danos físicos (como o álcool e tabaco) e dependência. A par disto será discutido mais adiante os 

efeitos a longo prazo do uso deste tipo de medicação no tratamento da PHDA [31].  

 

 2.1.4.1.2. Não Estimulantes  

 Quase 30% de doentes com PHDA não se adequam ao tratamento farmacológico com os 

agentes de primeira linha. Tal situação pode ser justificada por uma resposta ausente ou parcial ao 

 Ação curta Ação intermédia Ação longa 

Nome comercial Rubifen® Ritalina LA® Concerta® 

Dosagem 5, 10, 20 mg 20, 30, 40 mg 18, 36, 54 mg 

Início de ação 20- 60 min 30 min – 2h 30 min – 2h 

Duração de ação 3 – 6h 6 – 8h 10 – 12h 

Tabela 1: Formulações terapêuticas de metilfenidato administradas em Portugal [35] 
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tratamento de referência, intolerância aos seus efeitos adversos e presença de problemas clínicos, 

como psiquiátricos, cardiovasculares e presença de tiques. Pela Food and Drug Administration 

(FDA) estão aprovados como não estimulantes para o tratamento da PHDA  a atomoxetina e os 

agonistas α2 de libertação prolongada, clonidina e guanfacina. Pensa-se que estes medicamentos 

têm um efeito menos sustentado em relação aos psicoestimulantes.  

 Tal como os psicoestimulantes, a atomoxetina (Strattera®) aumenta a disponibilidade da 

NA e DA nas sinapses dos CPF, melhorando a sua funcionalidade nos doentes com PHDA. 

Contudo, esta ao não atuar no corpo estriado e ao precisar de pelo menos quatro a seis semanas 

para demonstrar um efeito aparente, a atomoxetina é menos provável de se tornar abusiva, 

comparativamente aos estimulantes. Por conseguinte, a atomoxetina pode ser uma escolha 

plausível em doentes onde o abuso de substâncias é uma preocupação. Para além disto, o não 

estimulante em questão pode ser útil em doentes com comorbilidades, pois pode reduzir, por 

exemplo, a presença de tiques e ansiedade. 

 Relativamente aos agonistas α2, guanfacina (Intuniv®) e clonidina (Kapvay®), estes 

foram aprovados pelo FDA como agentes para tratar a hipertensão arterial, sob a forma de 

libertação imediata. Todavia, estes foram utilizados como medicamentos off-label no tratamento da 

PHDA. Com isto foram produzidas e aprovadas pelo FDA, formulações de libertação prolongada 

destes agonistas α2 indicados para o tratamento da PHDA em crianças e adolescentes.  

 Paralelamente aos medicamentos não estimulantes aprovados para indicação no tratamento 

da PHDA,  temos os ATCs e a bupropiona como medicamentos off-label utilizados no tratamento 

em questão, tirando partido do seu mecanismo de ação que confere ação benéfica no ambiente 

neuroquímica do cérebro.  

 Posto isto, estes fármacos podem ser caracterizados como tendo uma eficácia inferior em 

relação aos estimulantes, assemelhando-se a sua eficácia à da terapia comportamental. Assim, é 

lógico que seja, primeiramente, recomendada a psicoterapia antes da indicação destes agentes [31].  

 

 2.1.4.2. Terapia Comportamental  

 São utilizados diversos tipos de psicoterapia na PHDA. Os mais comuns são as 

intervenções de terapia comportamental clínicas, que incluem também os pais e professores como 

destinatários de intervenção. Neste caso, estes adultos aprendem a ter um reforço regular, no 

sentido de saber dar consequências claras e não-emocionais para o mau comportamento, e aprender, 

ao longo do tempo, a promover uma auto-regulação da criança. É importantíssimo que os pais 

sejam responsáveis e que tenham força de vontade e esforço para conseguirem controlar o 

comportamento do seu filho com PHDA. Pequenas atitudes podem ser uma pequena ajuda para tal, 

como estabelecer regras concretas, elaborar listas de tarefas e estruturar outras rotinas Também, 

uma série de estudos controlados revelam que uma boa gestão parental e consulta do(s) 
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professor(es) por parte do encarregado levam a benefícios positivos.  

 Sendo a criança o foco central da terapia comportamental, o objetivo principal é, então, 

ajudá-la a alterar o seu comportamento, podendo envolver assistência prática, como o auxílio na 

organização ou término de tarefas escolares ou através de eventos emocionalmente complexos. 

Para além disto, este tratamento também visa ensinar a criança a monitorizar o seu próprio 

comportamento, bem como auto elogiar-se e recompensar-se por ações desejadas (ex.: controlar a 

raiva ou pensar antes de agir) [15, 19].  

 

 2.1.5. Efeitos a Longo Prazo do Tratamento Farmacológico Estimulante 

 Quando utilizados de forma otimizada, os psicoestimulantes são considerados 

medicamentos muito eficazes, a curto prazo, Para já, ainda não são viáveis os estudos 

randomizados relativos ao uso destes a longo prazo. Na realidade, esta medicação não é vista como 

uma “cura”, mas sim uma forma de contrariar temporariamente a disfunção cerebral observada na 

PHDA. A verdade é que apesar dos psicoestimulantes facilitarem a aquisição de capacidades 

funcionais cognitivas nalguns doentes, hoje em dia, os estudos apontam que essas novas 

competências podem ser alcançadas através do treino (ex.: terapia comportamental), 

independentemente do uso de medicação.  

 Para já têm sido realizados alguns estudos que levam a tirar certas conclusões em relação 

aos efeitos a longo prazo da medicação estimulante. Contudo, é sugerido que um tratamento para a 

PHDA a longo prazo tenha um risco mínimo e um benefício provável, se realizado um 

acompanhamento e ajuste de dose cuidadosos. Segue-se a apresentação de algumas abordagens 

[36].  

  

 2.1.5.1. Ingestão de Álcool e Abuso de Substâncias  

 Com base num estudo em ratinhos, é proposto que um tratamento crónico com 

metilfenidato, durante os primeiros anos de vida, está associado a uma maior ingestão e preferência 

pelo álcool, na idade adulta. Uma particularidade interessante, é que esta relação está, de certa 

forma, dependente do ambiente envolvente. Ou seja, tal facto foi verificado nos ratinhos 

socialmente isolados, em que os níveis de ansiedade eram superiores, sendo uma condição 

importante para a propensão à ingestão de etanol [37].  

 Relativamente ao futuro abuso de substância nocivas, ainda é incerto o papel condicionante 

do tratamento a longo prazo da PHDA com psicoestimulantes. Há alguns anos atrás, este 

tratamento trazia preocupações no que toca ao risco de futuro abuso de substâncias. Todavia, hoje 

em dia, torna-se controverso, pois há indicação de que os psicoestimulantes podem até abarcar um 

efeito protetor na redução deste risco. Para já, ambas as ilações são inconsistentes e, segundo o 

proeminente estudo sobre o tratamento multimoldal de crianças com PHDA (MTA), realizado pelo 

National Institute of Mental Health (NIMH) este tipo de tratamento não protege, nem contribui ou 
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cria risco para o uso de substâncias, na adolescência [36]. 

 

 2.1.5.2. Efeitos Cardíacos 

 Os possíveis efeitos cardiovasculares negativos, nomeadamente arritmias e morte súbita, 

causados pelo tratamento da PHDA com psicoestimulantes, em crianças e adolescentes, tem 

merecido especial atenção.  

 Inicialmente, devido às preocupações relativas aos efeitos secundários a nível 

cardiovascular, foram feitos inúmeros estudos, mas acabaram por revelar que o uso da medicação 

estimulante em crianças e adultos não estaria associado a eventos cardiovasculares negativos. 

Ainda não é certa a duração dos efeitos cardiovasculares da medicação estimulante, pensando-se 

até que estes não sejam tão relevantes com o passar do tempo [38, 39] 

 Esta medicação ao ter uma ação simpaticomimética conduz ao aumento da frequência 

cardíaca, pressão arterial e rigidez das artérias. Em geral, as crianças que são submetidas ao 

tratamento psicoestimulante tendem a ter a pressão arterial mais elevada, bem como a frequência 

cardíaca, mas esta última não tão notável. Porém, é de ressalvar que é importante estar ciente destes 

efeitos secundários, que podem ter implicações no desenvolvimento de doença cardiovascular no 

futuro, aquando tratamento a longo prazo [40].  

 

 2.1.5.3. Crescimento 

 A associação entre a utilização de psicoestimulantes e as taxas de crescimento é ainda 

incoerente. Em estudos anteriores, foi verificado que a toma de psicoestimulantes em doses 

elevadas, a longo prazo, leva a efeitos determinantes na taxa de crescimento. No estudo MTA foi 

demonstrada uma diferença consistente na altura, no seguimento do tratament com 

psicoestimulantes, bem como um efeito direto entre este e um crescimento reduzido [36].  

 De acordo com um estudo italino observacional prospetivo, em que foram avaliados os 

fármacos metilfenidato e atomoxetina, estes mostram ter um efeito negativo no crescimento linear 

da criança. Tanto o metilfenidato, como a atomoxetina causam uma redução no ganho de altura 

(desaceleramento no crescimento em altura), sendo o efeito mais significativo para a atomoxetina. 

Também, um aumento do peso médio foi observado nos doentes tratados com metilfenidato e 

atomoxetina. Neste estudo, em que fez um acompanhamento de vinte e quatro meses, sugere que os 

efeitos nocivos no crescimento não são permanentes [41].  

 Contudo, para já, os estudos referentes ao tratamento farmacológico da PHDA e às 

consequentes alterações no crescimento, revelam baixa significância estatística. Mais ainda, os 

efeitos no crescimento podem não ser apenas um efeito adverso do tratamento farmacológico, mas 

também ser uma característica específica da PHDA [42].  
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 2.1.5.4. Efeitos Neurobiológicos 

 Através de técnicas de imagiologia, é sugerido que indivíduos com PHDA, que receberam 

doses terapêuticas de medicamentos estimulantes, demonstrem uma atenuação das alterações 

estruturais e funcionais, que são vistas em indivíduos não medicados e controlos. Um exemplo são 

os estudos de ressonância magnética, que têm encontrado uma associação entre o tratamento 

farmacológico com psicoestimulantes e uma normalização do vermis cerebelar posterior inferior e 

substância branca.  

 Por acréscimo, um estudo longitudinal e suas revisões apoiam a ideia de que os 

psicoestimulantes têm um efeito neuroprotetor. Apesar de intrigante e dos efeitos clínicos 

imediatos não serem claros, é possível que esta medicação proteja contra o afinamento cortical [36, 

43]. 

 

 2.1.5.5. Efeitos hepáticos  

 A hepatotoxicidade causada pelo medicamento de primeira escolha no tratamento da 

PHDA, metilfenidato, é um acontecimento raro, e poucos casos são descritos sem insuficiência 

hepática.  

 A literatura indica poucos casos de lesão hepática atribuída ao metilfenidato, e todos eles 

recuperaram após descontinuação do tratamento. Porém, recentemente, foi reportado um caso de 

insuficiência hepática induzida pelo metilfenidato, em que foi necessário transplante hepático. Este 

caso trata-se de um menino de doze anos que estaria a ser tratado com metilfenidato para a PHDA, 

que após dois meses, apresentava sinais e sintomas de hepatite. O tratamento foi descontinuado, 

mas a insuficiência hepática piorou progressivamente, exigindo assim um transplante hepático, 

bem sucedido.  

 O mecanismo de hepatotoxicidade associado à maioria dos fármacos é idiossincrático, ou 

seja, quer isto dizer que o dano hepático causado por estes se desenvolve apenas numa pequena 

proporção de indivíduos expostos a doses terapêuticas, e deve ser, também, considerado a interação 

entre os fatores de risco ambiental e genética. 

 O mecanismo inerente ao metilfenidato está ainda em estudo, mas é sugerido que tenha por 

base os efeitos cardiovasculares já mencionados anteriormente, isto é, aumento da pressão arterial, 

frequência cardíaca, contração dos vasos sanguíneos, eventos isquémicos e morte súbita. Tal facto 

faz com que se coloque como hipótese o baixo fluxo sanguíneo no fígado como um mecanismo de 

dano hepático induzido pelo metilfenidato. Outro aspeto interessante foi suportado num estudo 

realizado em ratinhos machos, em que uma dose de 75-100 mg/kg de metilfenidato produzia 

necrose hepática e quando coadministrado com fármacos β2- adrenérgicos havia potencialização 

do dano hepático. 

 Finalmente, é indispensável reter que a hepatotoxicidade pode ocorrer em doentes tratados 

com metilfenidato, sendo assim recomendável a monitorização da função hepática [44] 
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 2.1.6. Perspetivas Futuras 

 Como já referido anteriormente, o tratamento farmacológico é o mais comummente usado 

para minimizar os sintomas de PHDA. Porém, devido à controvérsia do uso deste tipo de 

medicação, sobretudo num período da vida em que o organismo está em desenvolvimento, a 

procura de alternativas não farmacológicas tem sido uma constante. Dois métodos que têm sido 

estudados recaem na suplementação com ácidos gordos ómega-3 e na prática de atividade física.  

 

 2.1.6.1. Suplementação com Ácidos Gordos Ómega-3  

 A associação da PHDA com os ácidos gordos é plausível, na medida em que estes são 

essenciais no desenvolvimento e sinalização neuronal. Por exemplo, os ácidos gordos 

polinsaturados (PUFAs), onde estão incluídos os ácidos gordos ómega-3 e ómega-6, influenciam a 

fluidez da membrana celular, afetando a absorção ou libertação de neurotransmissores, e 

contribuem na organização e conectividade cortical. Para além disto, estudos em ratos mostraram 

uma neurotransmissão dopaminérgica e serotoninérgica reduzida com uma dieta deficiente em 

PUFAs ómega-3, com efeitos marcados no CPF. Mais especificamente, níveis baixos de PUFAs 

ómega-3 no CPF foram associados a comportamento hiperativo e impulsivo em ratos [45].  

 Pelo facto da PHDA poder estar relacionado com uma inadequada disponibilidade de 

ácidos gordos ómega-3 e considerando que a sua suplementação pode melhorar o défice anterior, 

tem aumentado o interesse nesta, em parte pela aumento da consciência do papel nutricional no 

desenvolvimento neuronal [46].  

 Estudos em humanos têm sido realizados, e têm vindo a sustentar que a suplementação 

dietética com PUFAs ómega-3 leva ao aumento da ativação cerebral nas áreas pré-frontais e 

melhora a capacidade de atenção, nas crianças com PHDA, mas também nas crianças com um 

desenvolvimento típico.  Mais recentemente, um estudo executado em crianças com PHDA do sexo 

masculino, concluiu que este tipo de suplementação pode contribuir no aumento da efetividade dos 

tratamentos farmacológicos da PHDA. Para já é sugerido que este efeito não parece ser mediado 

pelo sistema dopaminérgico que controla as redes cognitivas, mas parece estar envolvido com 

outros sistemas implicados na PHDA, como a área da atenção [45].  

 

 2.1.6.2. Atividade Física  

 A PHDA afeta não só as funções executivas, mas também as funções motoras. Apesar do 

tratamento com psicoestimulantes ser a primeira opção, o seu efeito positivo a nível motor não é 

ainda conclusivo.  

 As funções executivas estão relacionadas com as capacidades motoras e atividade física, 

sendo, por isso, possível supor que uma melhoria nas funções motoras ou um aumento na atividade 

física levam a um incremento das funções executivas. Um conjunto de estudos investigaram os 

efeitos do exercício aeróbico nas funções executivas, tendo demonstrado que exercícios a curto e a 
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longo prazo melhoram a componente cognitiva. A realização de exercício aeróbico pontualmente 

conferia um aperfeiçoamento transitória das funções executivas, enquanto que uma melhoria 

duradoura seria observada com a prática contínua de exercício aeróbico.  

 Recentemente, um estudo com resultados favoráveis apoia a hipótese que a prática de 

atividade física a longo prazo tem efeitos positivos em diversas funções executivas, em crianças 

com PHDA. Mais especificamente, um efeito significativo observado reside na melhoria do 

desempenho da memória de trabalho verbal, após três meses de atividade física.  

 Em conclusão, a prática de atividade física tem um grande potencial para ser um método 

alternativo de tratamento não farmacológico, podendo em conjugação com o tratamento 

farmacológico, potencializar os resultados positivos deste ou exigir uma menor ingestão de 

fármacos a longo prazo [47].  

 

 2.1.7. Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção e a Obesidade  

 A obesidade compreende, na realidade, um problema nos hábitos alimentares e afeta a 

regulação dos mecanismos de apetite, emoções e perceção de imagem corporal. Segundo o 

relatório “Portugal: Alimentação Saudável em Números 2013”, a obesidade atinge 1 milhão de 

adultos em Portugal e 3,5 milhões têm excesso de peso (pré-obesos). Contudo, os números mais 

alarmantes residem nas crianças, em que 15% das crianças entre os 6 e os 9 anos são obesas e mais 

de 35% têm excesso de peso [48].  

 São algumas as evidências que apoiam uma possível associação entre a PHDA e a 

obesidade. Porém, apesar desta co-ocorrência já ser estudada há mais de doze anos,  esta complexa 

ligação ainda é incerta. Certos mecanismos neurobiológicos estão subjacentes na associação da 

PHDA e obesidade. Os sintomas típicos da PHDA - falta de atenção e hiperatividade/impulsividade 

– têm sido observados em estudos realizados em pessoas obesas, ou seja, verificaram um défice de  

atenção e de organização, associados à falta de hábitos saudáveis, bem como uma vontade 

compulsiva de ingestão calórica excessiva.  

 Uma das relações neurobiológicas recai na mutação de um gene localizado no cromossoma 

22, que codifica a proteína MC4-R. Esta mutação foi encontrada em estudos de família, em doentes 

com PHDA, assim como em alguns casos de desregulação de comportamento alimentar, devido à 

comorbilidade dos sintomas de PHDA.  Assim, é conjeturado que é possível prevenir a obesidade 

em doentes  com PHDA, com mutação MC4-R e que já tenham predisposição genética para serem 

obesos, através de um tratamento adequado dos sintomas de PHDA [49].  

 Para além disto, uma outra molécula pode estar associada à correlação da PHDA com a 

obesidade - fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF). O BDNF tem um papel importante no 

desenvolvimento, manutenção e sobrevivência dos neurónios do sistema nervoso central. Estudos 

em ratinhos verificaram uma expressão reduzida ou ausente do BDNF em fenótipos de obesidade 

severa, hiperfagia e hiperatividade. Em humanos, foi reportado um caso de uma criança com 
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obesidade severa, hiperatividade e alteração do gene que codifica para o BDNF [50].  

 Por último, foi realizado um estudo populacional prospetivo, com recolha de dados em 

crianças com oito anos e, mais tarde, aquando adolescentes com dezasseis anos. Os investigadores 

concluíram que crianças com sintomas de PHDA têm maior risco de virem a ser adolescentes 

obesos e fisicamente inativos, não se verificando o inverso. A inatividade física parece mediar a 

associação da sintomatologia de PHDA e obesidade, pois é um fator causal de desatenção futura, 

na adolescência, assim como facilitar o desenvolvimento de obesidade [51].   

 

 2.1.8. Intervenção na Farmácia  

 A PHDA é ainda uma doença que levanta inúmeras questões e controvérsias. Isto é 

sobretudo visível no difícil diagnóstico que ainda hoje é complexo, e na necessidade de tratamento 

farmacológico. Segundo o pediatra especialista em desenvolvimento infantil João Gomes Pedro, a 

hiperatividade está mal diagnosticada em Portugal, em que muitas crianças estão medicadas para 

tal sem precisarem enquanto que outras deveriam estar e não o estão [52]. A própria comunidade 

médica adverte que os fármacos psicoestimulantes não viciam, mas criam hábito, não se consegue 

funcionar normalmente sem eles. A venda de metilfenidato (Ritalina®, Concerta® e Rubifen®), 

fármaco de eleição para o tratamento da PHDA, aumentou exponencialmente. De acordo com 

dados da Consultora IMS Health Portugal, em 2003 tinham sido vendidas 2597 embalagens, 

enquanto em 2014 aumentaram para 213 250 [53].  

 Por este motivo e pelo facto de na Farmácia Conceição existir uma grande procura das 

várias formulações de metilfenidato, a intervenção na farmácia sobre esta temática ganha 

importância, no sentido de transmitir informação sobre a PHDA e poder alertar sobre aspetos 

básicos que podem passar despercebidos. Desta forma, elaborei um panfleto informativo (Anexo 4 

e 5) com o intuito de transmitir conhecimentos sobre a PHDA, direcionados para todo o público, 

mas sobretudo para os pais e educadores que estão em contacto com crianças/adolescentes, em que, 

por vezes, uma atividade normal é confundida com hiperatividade.  

 

 2.1.9. Conclusão 

 Atualmente, a PHDA é considerada uma disfunção cerebral que afeta crianças e 

adolescentes, interferindo com o seu desenvolvimento social, familiar e escolar. O número de 

crianças diagnosticadas com PHDA tem vindo a aumentar nos últimos tempos, sendo mais 

frequente um diagnóstico na idade escolar, na medida em que nesse período são maiores as 

exigências sociais e académicas [54].  

 Um grande problema existente na sociedade atual é, na verdade, a precipitação em associar 

qualquer comportamento mais agitado à hiperatividade, o que não deveria acontecer, pois conduz 

ao hiperdiagnóstico, que lamentavelmente, facilmente ocorre.  

 É importante que estudos mais específicos sobre as causas da PHDA sejam desenvolvidos, 
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os diagnósticos sejam mais assertivos e que sejam desenvolvidas terapêuticas alternativas, de forma 

a gerir da melhor maneira esta patologia.  

 Por fim, pelo contacto que tive com alguns pais que se dirigiam à farmácia para adquirir a 

medicação psicoestimulante, verifiquei uma atitude de desilusão para com os resultados do 

tratamento, havendo mesmo casos em que a criança já experimentara diferentes formulações de 

metilfenidato. Positivamente, também já foi incluído nalguns tratamentos da PHDA, a 

suplementação com ácidos gordos ómega-3, o que é um reflexo da aceitação e experimentação de 

novas alternativas, que podem até resultar nalgumas crianças. Outra particularidade que notei foi 

precisamente a pouca paciência por parte dos pais, sendo esta fundamental para conseguir algum 

resultado terapêutico, visto que a medicação não faz milagres, é também preciso lidar com a 

situação e acompanhar a criança.  

 

2.2. Obesidade  
 Para além de todo o interesse existente na obesidade, como problema de saúde pública, 

venho abordar não só por esse motivo, mas principalmente por existir uma possível associação 

entre a PHDA e a obesidade, tal como discutido no ponto 2.1.7. 

 

 2.2.1. Conceito  

 A obesidade é uma doença crónica multifatorial complexa que envolve o meio envolvente 

(questões sociais, comportamentais e culturais) e a interação com fatores fisiológicos, metabólicos 

e genéticos. O excesso de peso e a obesidade caracterizam-se como a acumulação de gordura em 

excesso, podendo causar danos para a saúde. O índice de massa corpora (IMC) é um parâmetro 

frequentemente utilizado para classificar o excesso de peso e obesidade em adulto, sendo obtido 

através do peso (kg) do indivíduo dividido pelo quadrado da sua altura (m2). Esta medida é bastante 

útil, pois aplica-se em qualquer idade adulta e em ambos os sexos, apesar de não ser descurado que 

é somente indicativo. O IMC não mede diretamente a gordura corporal, sendo importante realizar 

outras medições. Por exemplo, um atleta pode ter um IMC indicativo de excesso de peso e não ter 

uma alta percentagem de gordura corporal, mas sim ser devido à elevada massa muscular.  

 

 

 Classificação da Obesidade IMC (kg/m2) 
Abaixo do peso  < 18,5 

Normal  18,5 – 24,9 
Excesso de peso  25,0 – 29,9 

Obesidade I 30,0 – 34,9 
 II 35,0 – 39,9 

Obesidade extrema III ≥40  
  

Tabela 2: Classificação do Excesso de Peso e Obesidade pelo IMC [55] 

 

(TESE) 
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De acordo com a OMS, um indivíduo com excesso de peso tem um IMC igual ou superior 

a 25 kg/m2, enquanto um obeso tem um IMC igual ou superior a 30 kg/m2. Na tabela 2 encontram-

se as diferentes classificações consoante o IMC apresentado [55, 56].  

 

 2.2.2. Epidemiologia  

 Desde 1980, que a prevalência da obesidade nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento tem vindo a aumentar, de forma particularmente marcada em crianças e 

adolescentes nos países desenvolvidos. Nos EUA e em muitos outros países, tem-se verificado que 

a obesidade surge cada vez mais em idades mais jovens. Para além disto, existem fortes evidências 

que a obesidade na idade adulta está associada a uma grande mortalidade, tendo em conta as 

principais doenças relacionados com a idade. Também, a obesidade infantil tem sido associada a 

uma maior mortalidade na idade adulta [57].  

 Destacando valores recentes, a nível mundial, é estimado que, em 2014, mais de 1,9 biliões 

de adultos se encontravam com excesso de peso, dos quais mais de 600 milhões apresentavam 

obesidade. Basicamente, cerca de 13% da população mundial adulta (11% dos homens e 15% das 

mulheres) era obesa, bem como 39% (38% dos homens e 40% das mulheres) tinha excesso de peso, 

neste ano. Com isto, é de salientar que a prevalência da obesidade mais que duplicou entre 1980 e 

2014. Para além disto, foi estimado, em 2013, que 42 milhões de crianças com menos de cinco 

anos apresentavam peso acima do normal ou eram obesas [56].  

 

 2.2.3. Causas do Excesso de Peso e Obesidade 

 A principal causa do excesso de peso e obesidade passa pelo desequilíbrio energético, que 

entre as calorias consumidas e as calorias gastas. De uma forma geral, o que ocorre é um aumento 

da ingestão de alimentos altamente energéticos, ricos em gordura, e uma diminuição da prática de 

atividade física, pela tendência mais sedentária do estilo de vida, desde a forma de trabalho, ao 

facilitismo de transportes e tecnologias. Estas ações decorrem, também, em parte, de mudanças 

sociais, culturais, ambientais, industriais e marketing.  

 Os hábitos alimentares e a atividade física são os principais fatores causais da obesidade, 

todavia a expressão de genes de suscetibilidade pode influenciar o próprio gasto de energia, o 

metabolismo basal, a função das fibras musculares e as preferências de apetite/alimentos, isto é, 

afetam o contexto fisiológico, podendo alterar os mecanismos de regulação para o funcionamento 

normal do metabolismo orgânico [58].  

 

 2.2.3.1. Patofisiologia  

 O controlo do peso e composição corporal depende de três componentes fisiológicas, em 

parte interrelacionados e autocontroladas – ingestão de alimentos, utilização dos nutrientes e 

termogénese e das reservas de gordura - estando subjacentes mecanismos complexos de feedback 
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[58].  

 Fisiologicamente, a quantidade de gordura corporal é regulada pela ingestão de calorias e o 

seu gasto que condiciona as reservas de gordura. De acordo com o percurso natural da absorção de 

nutrientes, o intestino participa na regulação do balanço energético pela diversidade de hormonas 

intestinais que estão envolvidas no processo. Estas hormonas poderão estar na base da obesidade, 

quer como causa, quer como tratamento [59].  

 A regulação do balanço energético envolve uma panóplia de diversos processos, 

controlados pelo hipotálamo e tronco cerebral. Apesar de vários sistemas de órgãos participarem no 

processo, o órgão principal é o cérebro. Para que ocorra o controlo da homeostasia energética, 

existe a circulação de sinais associados com a dimensão da massa gorda (sinais de adiposidade), 

que são integrados com os sinais provenientes do sistema gastrointestinal (sinais de saciedade). 

Portanto, estes sinais metabólicos oriundos do intestino, fígado e tecido adiposo atingem o 

hipotálamo e, como resposta, são sintetizados e libertados neuropéptidos (como o neuropéptido Y), 

que estão relacionados com a homeostasia energética [60].  

 

 2.2.3.1.1. Regulação da Saciedade 

 A nível gastrointestinal, péptidos específicos fornecem um sinal para  o cérebro 

relativamente ao tamanho da refeição ingerida, isto é, a sua quantidade e as calorias acumuladas, 

bem como tentar estabelecer a sensação de saciedade (figura 3). Dos péptidos gastrointestinais que 

conferem saciedade, o mais conhecido é a colecistocinina (CCK). Portanto, a CCK contribui para a 

saciedade, limitando naturalmente a quantidade de alimentos a ingerir [61]. Este facto foi 

verificado pela administração de CCK exógena antes de uma refeição, em humanos, que reduziu 

significativamente a dimensão desta, bem como pela administração de um antagonista da CCK, 

loxiglumida, em iguais condições, que aumentou substancialmente a quantidade de comida 

ingerida [62].  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 3: Controlo da saciedade 
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 2.2.3.1.2. Regulação da Massa Gorda  

 É sugerido que o tecido adiposo secreta hormonas (adipocinas) que controlam aquilo que é 

comido, assim como a energia gasta. Estas encontram-se na corrente sanguínea em proporção 

direta com o conteúdo de gordura corporal, e vão até ao cérebro para atuar nos recetores 

hipotalâmicos, específicos pela regulação da fome e gasto energético. Se há perda de peso, os 

níveis destas hormonas diminuem, conduzindo ao aumento da ingestão de alimentos e uma 

diminuição do gasto energético. No caso de existir ganho de peso, estes níveis aumentam, reduzem 

a vontade de ingerir alimentos e aumentam o consumo de energia. Portanto, o objetivo é manter o 

peso corporal relativamente constante ao longo do tempo.  

 Duas hormonas que são descritas como tendo este efeito são a insulina e a leptina. A 

insulina, hormona produzida no pâncreas e diretamente proporcional à gordura corporal,  controla o 

influxo e efluxo de nutrientes das refeições além do fluxo de substratos endógenos do fígado, 

tecido adiposo e células musculares. Após uma refeição, os nutrientes endógenos, principalmente a 

glucose, estimularão a síntese e secreção de insulina. A insulina pode ser um sinal de ingestão 

alimentar, sendo sugerido que a reduza. Já a leptina, é secretada em proporção direta à massa gorda 

branca, apesar da quantidade de gordura não ser o estímulo exato para a sua secreção.  Caso a 

leptina e/ou insulina sejam administradas diretamente no cérebro, há uma redução dependente da 

dose da ingestão de alimentos, com um maior gasto energético e diminuição do peso, sugerindo, 

então, que estas funcionam como um sinal de saciedade. Na situação inversa, onde há redução 

exclusiva no cérebro de leptina e/ou insulina, decorrem processos opostos aos anteriores, em 

consequência de uma interpretação de “baixo peso corporal”. Também, a leptina e a insulina 

estimulam neurónios hipotalâmicos para produção da hormona anorexigénica, chamada de 

hormona estimuladora alfa-melanócito (alfa-MSH), que tem como ação atuar no recetor de 

melanocortina, reduzindo a ingestão alimentar. 

 O circuito descrito anteriormente é bastante importante para controlar o peso corporal, e 

caso haja uma deficiência neste pode conduzir à obesidade. Na realidade, dos genes que estão 

relacionados com a obesidade em humanos, a grande parte envolve participa nesta via. Assim, a 

obesidade pode ocorrer em casos em que há falta de leptina ou o seu recetor, ou dos genes 

tradutores da alfa-MSH ou o recetor de melanocortina [61]. 

 

 2.2.3.2. Stress Oxidativo e Inflamação 

 O aumento do stress oxidativo e infiltração de células imunitárias nos adipócitos, 

acompanhada de processos inflamatórios exacerbados, podem caracterizar, por vezes, a obesidade, 

assim como contribuir para o desenvolvimento de doenças associadas à obesidade, como as 

doenças cardiovasculares. Na realidade, o tecido adiposo é uma fonte de espécies reativas de 

oxigénio (ROS), tendo sido verificado em adipócitos de ratinhos, um aumento de produção de ROS 

com a acumulação lipídica, e com o facto de um incremento de ácidos gordos livres aumentar mais 
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ainda a formação de ROS [63].  

 Outros processos que têm sido relatados em casos de obesidade e Diabetes Mellitus tipo 2 

passam por alterações na cadeira transportadores de eletrões mitocondrial, excesso de ROS e 

lipoperóxidos ou variações nas defesas antioxidantes [64].  

 

 2.2.4. Consequências do Excesso de Peso e Obesidade  

  Existe uma forte associação da obesidade, especialmente a obesidade visceral (medida 

através do perímetro abdominal), com a incidência de outras doenças graves, como a hipertensão 

arterial, doença cardiovascular, Diabetes mellitus, disfunção renal, hiperlipemia, cancro do cólon e 

osteoartrite (Anexo 6). Consequentemente, estas doenças causam incapacidade precoce e morte. 

Para além disto, a obesidade está também relacionada com complicações na gravidez, 

irregularidades menstruais, hirsutismo, incontinência de stress e doenças psicológicas, como a 

depressão. Adicionalmente, a obesidade detém de um papel importante na etiologia da síndrome 

metabólica, ambos contribuindo para a desregulação a nível renal e cardiovascular [55].  

 Sem dúvida que um dos estados que mais acompanha a obesidade é o aumento da pressão 

arterial. A associação entre a alteração do IMC e o seu impacto na pressão arterial tem vindo a ser 

investigada. De acordo com o Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 

III), o aumento da pressão sistólica, diastólica e pulsação está associado ao aumento do IMC. Um 

aumento de 1,7 kg/m2 no IMC, em homens, e 1,25 kg/m2, em mulheres, corresponde a uma 

elevação de 1 mmHg na pressão arterial sistólica. Outra particularidade demonstrada reside no 

facto da perda de peso, com um acompanhamento de apenas três meses, estar associada a uma 

melhoria da pressão artéria [65].  

 A hipertensão arterial tem efeitos negativos a nível do coração, bem como a hiperlipidémia 

(presente na síndrome metabólica), intolerância à glucose, inflamação ou o efeito direto da própria 

obesidade no órgão em questão. Logo, a obesidade aumenta a prevalência de eventos cardíacos 

nocivos, como a adaptação cardiovascular, lipotoxicidade cardíaca e doença arterial coronária.  

 Os problemas renais verificados na obesidade têm um papel fundamental na iniciação e 

desenvolvimento de doença renal. Obesidade juntamente com hipertensão e a diabetes tipo II causa 

70% dos casos de doença renal terminal. Porém, indivíduos obesos sem estas patologias têm 

também um risco aumentado de progressão de doença renal, sendo a obesidade considerada um 

fator de risco independente para a referente patologia. Tal como na hipertensão arterial, foi 

associado o IMC como fator de predisposição de doença renal. Foi demonstrado que um aumento 

de cada unidade do IMC, aumentaria o risco de doença renal em 1,2 vezes, isto numa amostra 

acompanhada durante uma média de 18,5 anos [67]. Por acréscimo, tal como anteriormente, existe 

uma combinação de mecanismos que ocorrem na obesidade, podendo induzir o dano funcional e 

estrutural do rim, como a resistência à leptina, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, 

proteinuria, hiperlipidémia, hiperfilração, lipotoxicidade e hipertensão.  
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 Paralelamente a isto, é de ressalvar as consequências da obesidade infantil. Esta está 

essencialmente relacionada com problemas futuros, pois aumenta a probabilidade de obesidade, 

incapacidade e morte prematura, na idade adulta. Todavia, também são experienciados problemas 

durante a obesidade infantil, tais como dificuldades respiratórias, aumento do risco de fraturas, 

hipertensão, marcadores precoces de doenças cardiovasculares, resistência à insulina e 

consequências psicológicos negativas.  

 

 2.2.5. Tratamento 

 A necessidade de tratar o excesso de peso e obesidade advém de evidências em como o 

perda de peso reduz fatores de risco de doenças, bem como pela associação do sobrepeso com o 

aumento de morbilidade e mortalidade.  

 Porém, apesar da obesidade ser considerada uma área prioritária, o tratamento atual tem 

pouco impacto na população, e a perda de peso é, também, difícil de atingir e ainda mais difícil de 

manter [68].  

 Há uma variedade de práticas que podem ser aplicadas no tratamento de obesidade e 

excesso de peso, destacando a terapia alimentar, atividade física, terapia combinada, terapia 

comportamental, farmacoterapia e cirurgia.  

 

 2.2.5.1. Tratamento Não Farmacológico   

 Sabe-se que o tratamento através da dieta  pode contribuir para controlar o peso pretendido. 

Estudos mostram que dietas com baixo teor de gordura podem contribuir na diminuição da ingestão 

de calorias, variando 20-30% nas calorias. Aplicando uma dieta pobre em calorias e com baixo teor 

em gordura, é conseguida uma perda de peso mais eficaz. Assim, as dietas pobres em calorias, 

juntamente com uma redução de gordura, são recomendadas quando se pretende a perda de peso 

em indivíduos obesos ou com excesso de peso.  

 Outra modalidade implementada no tratamento de obesidade e excesso de peso, é a prática 

de atividade física, como o exercício aeróbio, havendo evidência que resulta em perda de peso 

moderado, independente de alguma intervenção alimentar, como a redução calórica. Para além 

disto, esta prática aumenta a aptidão cardiorrespiratória, com perda ou não do peso. Por tudo isto, a 

atividade física é recomendada, e pode ainda auxiliar noutros aspetos, como na diminuição da 

gordura abdominal e manutenção da perda de peso. 

 Uma abordagem muito favorável e posta em prática é a terapia combinada, ou seja, a 

combinação de uma dieta baixa em calorias com o aumento da atividade física, que resulta numa 

maior perda de peso, em relação a estas isoladamente. É, também, sugerido que esta combinação 

produza maiores reduções na gordura abdominal, bem como uma melhoria na capacidade 

cardiorrespiratório  
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 Paralelamente, pode ser recomendada a terapia comportamental, que constitui estratégias, 

com o intuito de aprender na superação de obstáculos relativos à adesão à terapia alimentar e/ou 

prática de atividade física.  Portanto, esta quando aplicada em associação com as outras modalidade 

de perda de peso, proporciona benefícios extra, a curto prazo. Apesar de ainda não ser um facto 

certo, a terapia comportamental parece ser um complemento útil no tratamento para perda e 

controlo de peso [55].  

 

 2.2.5.1. Tratamento Farmacológico 

 O interesse no tratamento farmacológico da obesidade advém dos fracos resultados a longo 

prazo do tratamento não medicamentoso, onde estão incluídos a dieta, atividade física e terapia 

comportamental. 

 Então, a farmacoterapia em combinação com intervenções no estilo de vida, resulta na 

perda de peso em adultos obesos durante seis meses a um ano. Atualmente, os fármacos 

disponíveis no mercado incluem o orlistato (Xenical®), lorcaserina (Belviq®) e a associação 

fentermina com topiramato (QsymiaTM). O orlistato, aprovado em 1999 pelo FDA, é o único cujo 

mecanismo de ação não envolve o sistema nervoso central, mas sim a inibição da lípase 

gastrointestinal, diminuindo a absorção lipídica. A lorcaserina foi aprovada pelo FDA, em 2012, e 

é um agonista dos recetores serotoninérgicos, causando supressão do apetite, ao atuar nos 

neurónios pro-ópiomelanocortina. No mesmo ano, foi igualmente aprovado a associação 

fentermina com topiramato, um análogo anfetamínico com um anticonvulsivante, com 

propriedades de perda de peso [69]. 

 Recentemente foram aprovados pelo FDA duas novas formulações para o tratamento da 

obesidade, a longo prazo. Contrave®, combinação de bupropiona e naltrexona, foi aprovado em 

setembro de 2014 e Saxenda®, liraglutida, em dezembro do mesmo ano, sendo este último um 

análogo do péptido semelhante ao glucagon-1 (GLP-1). A liraglutida encontra-se também num 

outro medicamento, para tratamento de diabetes, mas em dosagem diferente - Victoza® [70, 71].  

 

 2.2.6. Intervenção Farmacêutica  

 A obesidade é uma doença crónica multifatorial que se está a expandir mundialmente de 

forma alarmante. Pretende-se que a investigação futura se centre na análise de formas mais eficazes 

para tratar e prevenir a obesidade, as suas causas e mecanismos inerentes, a influência da 

distribuição de gordura e o risco de doença e o desenvolvimento de melhores métodos para avaliar 

a ingestão e o gasto de energia [55]. 

 Pelo facto da obesidade ser um grande problema a combater na saúde pública, decidi 

realizar um rastreio de obesidade na Farmácia Conceição. Selecionei o dia da celebração da luta 

contra a obesidade para o concretizar (penúltimo sábado de cada mês), sendo mais elucidativo para 



	   38	  	  

a patologia em questão. Assim, o rastreio de obesidade foi realizado não apenas dia 23, mas 

também dia 22 de maio, de forma a alargar a oportunidade de efetuar o rastreio. Elaborei um poster 

a informar sobre o sucedido, de forma antecipada, afixado num local visível da farmácia (Anexo 7). 

 No rastreio de obesidade procedi à recolha de dados necessários para fazer a posterior 

análise, onde estão incluídos o peso, altura, IMC, perímetro abdominal e doenças crónicas 

relevantes (anexo 8). No momento, consoante os resultados obtidos e comparados com as tabelas 2 

e 3, abordava os participantes sobre alguns hábitos de alimentares e desportivos, intervindo, com 

recomendações e sugestões, com o intuito de prevenir ou minimizar a situação de excesso de peso e 

obesidade. No total foram 18 utentes que se sujeitaram a participar voluntariamente, e foi a partir 

desta amostra que executei uma análise gráfica. Primeiramente, pretendi conhecer a amostra 

relativamente à classificação do peso pelo IMC, de forma a obter a prevalência de obesidade na 

amostra do rastreio. Face a esta classificação e ao perímetro abdominal obtido, foi possível, 

também, avaliar o risco doença. Seguem os resultados obtidos que caracterizam a amostra obtida 

no decorrer do rastreio de obesidade (figura 4 e 5):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Prevalência das diferentes classificações do peso segundo o IMC, em percentagem (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 5: Prevalência do risco de doença em função do peso e perímetro abdominal, em percentagem (%) 
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 Como é possível constatar, há um predomínio de excesso de peso e obesidade na amostra, 

o que se reflete no risco de doença, dominando o risco alto. Pelo tamanho da amostra, estes 

resultados não têm significado estatístico, mas conseguem, de certa forma, ilustrar o estado da 

população em geral. Na  realidade, o excesso de peso predomina na população e, sem dúvida, que a 

obesidade tem vindo a aumentar e prejudicar a saúde pública.  

 

 2.2.7. Conclusão 

 É crucial consciencializar a população na necessidade em combater a obesidade, hoje em 

dia considerada a “pandemia” do século XXI. Como profissionais de saúde, devemos lutar pela 

mudança das ações das pessoas, mentalizando-as a adotar um estilo de vida saudável – alimentação 

cuidada e prática de exercício físico. A obesidade não é apenas um problema estético, acarreta 

consigo problemas graves de saúde, que silenciosamente dominam a pessoa. Assim, é importante 

fazer a diferença e tomar medidas que possam ser o começo de uma grande mudança, como é o 

caso de um rastreio de obesidade, que levará a uma abordagem e a um despertar inicial, procurando 

depois o doente acompanhamento profissional, para ainda conseguir combater a obesidade.  

 De uma forma geral e crítica, pela experiência durante o rastreio, tenho a salientar a 

lamentável falta de interesse por esta patologia, por parte das pessoas que a comportam, 

transmitindo pouca vontade em inverter a situação. A população em global pratica um estilo de 

vida muito pouco saudável, tanto a nível alimentar como a nível de atividade física, mesmo tendo 

doenças crónicas (ex.: diabetes mellitus) que exijam hábitos saudáveis. A verdade é que questões 

económicas e sociais podem ser a base deste descuido, mas não é, de todo, a principal desculpa 

para tal.  

 Concluindo, a obesidade é, sem dúvida, uma das patologias mais difíceis de tratar, 

associada a graves fatores de risco para a saúde. Os doentes têm disponíveis profissionais 

especializados para combater a obesidade, porém cabe a eles decidir mudar por completo o seu 

estilo de vida e tomar consciência que é uma decisão para eles mesmos e não para os outros, sendo 

a força de vontade uma grande valia para o tratamento.  
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Anexo 1: Fotografias do espaço exterior da Farmácia Conceição 
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Anexo 2: Fotografias do espaço interior da Farmácia Conceição (zona de 
atendimento ao público) 
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Anexo 3: Critérios DSM-IV-TR para diagnóstico de PHDA [54] 

B - Alguns dos sintomas devem estar presentes antes dos 7 anos de idade 

C - Presente em duas ou mais situações (dois ambientes ou contextos diferentes como escola e 
casa) 

D - Alteração significativa do desempenho social, académico ou ocupacional com prejuízo 
funcional 

E - Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante uma perturbação global do desenvolvimento, 
esquizofrenia, ou outras psicoses e não são melhor explicados por outra perturbação mental4 

DSM IV: Manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais, 4a edição                         

  PHDA: Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção 

Desatenção 

AI - Seis ou mais dos seguintes sintomas de 
inatenção que persistem pelo menos 
durante seis meses 

1-Não dá atenção aos pormenores ou 
comete erros por desatenção, nas tarefas 
escolares, trabalho ou atividades lúdicas 

2-Dificuldade em manter a atenção em 
atividades ou tarefas 

3-Parece não ouvir quando se lhe dirigem 
diretamente 

4-Não segue instruções e não termina 
tarefas (não devido a comporta- mento de 
oposição ou por não compreender as 
instruções) 

5-Dificuldade em organizar tarefas e 
atividades 

6-Não gosta ou evita iniciar tarefas que 
requerem concentração 

7-Perde facilmente material necessário a 
tarefas ou atividades que terá de realizar 
(material escolar, livros, brinquedos). 

8-Distrai-se facilmente com estímulos 
extrínsecos irrelevantes  

9-Esquece-se com facilidade das tarefas 
diárias 

 

 

	  

AII- Seis ou mais dos seguintes sintomas de 
hiperatividade/impulsividade que persistem 
pelo menos durante seis meses 

Hiperatividade 

1-Mexe excessivamente mãos e pés ou 
permanece irrequieto na cadeira, quando 
sentado 

2-Não se mantém sentado quando deve 

3-Corre e trepa excessivamente em 
situações em que é inapropriado fazê-lo 

4-Dificuldade em dedicar-se a atividades de 
forma calma 5-Sempre pronto a mudar, age 
como se estivesse «ligado à eletricidade» 

 6-Fala demasiado (verborreia) 

 

Impulsividade 

7-Precipita respostas antes que as 
perguntas tenham sido completadas 

 8-Dificuldade em esperar pela sua vez 

 9-Interrompe ou perturba os outros, 
interferindo nas suas atividades 
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Anexo  4 - Panfleto informativo sobre a Perturbação de Hiperatividade 
com Défice de Atenção (frente), elaborado durante o estágio 
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Anexo 5 - Panfleto informativo sobre a Perturbação de Hiperatividade 
com Défice de Atenção (verso), elaborado durante o estágio 
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Anexo 6 - Tabela “Classificação do Excesso de Peso e Obesidade pelo 
IMC, Perímetro Abdominal e Risco de Doença Associada” [55] 

 

 

*Risco de doença para Diabetes tipo 2, hipertensão e doença cardiovascular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Risco de doença* em relação ao 

peso normal e perímetro abdominal 

 IMC 
(kg/m2) 

Classificação 
da Obesidade 

Homem ≤  102 cm 

Mulher ≤  88 cm 

> 102 cm 
> 88 cm 

Abaixo do peso < 18,5  -- -- 

Normal 18,5 – 24,9  -- -- 

Excesso de peso 25,0 – 29,9  Aumentado Alto 

Obesidade 30,0 – 34,9 I Alto Muito alto 

 35,0 – 39,9 II Muito alto Muito alto 

Obesidade 
extrema 

>/= 40 III Extremamente 

alto 

Extremamente 

alto 
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Anexo 7 - Poster informativo para promover o rastreio de obesidade, a 
realizar na Farmácia Conceição  
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Anexo 8 – Boletim de dados preenchido no Rastreio de Obesidade 

 

 

 

RASTREIO	  DE	  OBESIDADE	  

	  

	  

	  

PARTICIPANTE	  Nº:	  ________	  

SEXO:	  	  	  F	  	  ______	  	  	  	  	  	  M	  ______	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IDADE:	  _______	  

	  

PESO:	  __________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ALTURA:	  __________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IMC:	  _________	  

	  

PERÍMETRO	  ABDOMINAL:	  ____________	  

RESULTADO:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________	  

	  

OBSERVAÇÕES:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________	  

	  

	  


