
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia da Mata Real 

 

Janeiro de 2015 a Julho de 2015 

 

 

 

Ana Filipa Nunes Bessa de Sousa (201003481) 

 

Orientador : Dr.(a) Inês da Costa e Silva Loureiro 

 

________________________________________ 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutor (a) Beatriz Quinaz   

 

________________________________________ 

 

https://sigarra.up.pt/ffup/pt/fest_geral.cursos_list?pv_num_unico=201003481


II 
 

Julho de 2015 

Declaração de Integridade 

 

 

Eu, Ana Filipa Nunes Bessa de Sousa abaixo assinado, nº 201003481, aluno 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto, declaro ter atuado com absoluta integridade na 

elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, 

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual 

ou partes dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos 

anteriores pertencentes a outros autores foram referenciadas ou redigidas com 

novas palavras, tendo neste caso colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de julho de 2015 

 

Assinatura: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

Agradecimentos  

 

Terminados seis meses de estágio repletos de aprendizagem resta-me agradecer a 

todos aqueles que contribuíram para que possa ser, no futuro, uma melhor 

profissional. Assim, agradeço à Doutora Inês da Costa e Silva Loureiro por me ter 

recebido e transmitido os seus conhecimentos e a toda equipa da Farmácia da Mata 

Real: doutor Adalberto Carneiro, doutor André Fernandes, doutora Ana Luís Ribeiro, 

Armandina Loureiro, João Branco e Paulo Nunes por tudo que me transmitiram com 

base na sua experiência e pela boa disposição e bom ambiente de trabalho que me 

proporcionaram.  

Agradeço também à Professora Doutora Beatriz Quinaz por todo o apoio e orientação 

dados de forma que pudesse elaborar o melhor trabalho possível. 

Agradeço, por fim, à minha família e amigos que me acompanharam não só durante 

esta última etapa da minha formação, mas também ao longo de todo o percurso 

académico. 

 

A todos, muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

Resumo  

 

Após cinco anos de percurso académico, surge o Estágio Curricular, uma etapa 

fundamental para fazer dos futuros farmacêuticos profissionais competentes e 

responsáveis. Ainda que todo o conhecimento adquirido ao longo do curso seja de 

extrema importância, é no contacto com o público que se adquirem competências 

essenciais para o exercício da profissão farmacêutica. Além disso, o Estágio permite-

nos compreender todas as atividades que se desempenham no âmbito da farmácia 

comunitária e que vão muito além da dispensa de medicamentos.  

Nesse sentido, numa primeira parte deste relatório irei abordar todas as atividades 

realizadas por mim durante o Estágio Curricular, bem como, outros aspetos relativos 

ao funcionamento de uma farmácia de oficina. 

Neste relatório irei, igualmente, abordar o tema da Perturbação de Hiperatividade e 

Défice de Atenção, bem como, o consumo de metilfenidato para o tratamento desta 

doença em crianças. 

Por fim, tendo em conta a recente introdução da Prevenar 13® no Plano Nacional de 

Vacinação, assim como, a sua relevância no âmbito da saúde pública, procedi à 

realização de folhetos informativos e, neste relatório abordo de forma sucinta aspetos 

que considero relevantes, relativos a esta vacina. 
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1. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

 

1.1.  Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia da Mata Real (FMR) situa-se em Paços de Ferreira, na rua da Ponte Real, 

tendo como Diretora Técnica (DT) a Doutora Inês da Costa e Silva Loureiro. A sua 

proximidade da zona central da cidade, a facilidade de acesso e a existência de 

unidades de saúde a uma pequena distância fazem com que a esta tenha uma 

localização privilegiada. 

De segunda a sexta-feira a FMR está aberta ao público das 9h00 às 19h30 e ao 

sábado das 9h00 às 13h00. De acordo com o plano de atendimento permanente do 

município a farmácia realiza serviço de 24h em dias alternados com outras duas 

farmácias. 

 

1.2. Espaço físico e funcional 

De modo a garantir a segurança e conservação dos medicamentos, bem como, a 

acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal, a FMR 

dispõe de instalações que obedecem às Boas Práticas Farmacêuticas definidas pelo 

Artigo 29º do Decreto-Lei nº307/2007 de 31 de agosto.[1]  

O espaço exterior encontra-se devidamente identificado com a cruz verde luminosa, o 

nome da farmácia e do DT, o horário de funcionamento, assim como, uma referência à 

farmácia que efetua serviço permanente diariamente. Possui ainda duas montras nas 

quais são expostos produtos dermo-cosméticos e medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM), sendo esta alterada periodicamente. 

No que se refere ao espaço interior a farmácia apresenta uma sala de atendimento ao 

público, um armazém, um laboratório e instalações sanitárias, tal como definido 

legalmente. Além disso, é constituída por uma zona de receção de encomendas, um 

gabinete de atendimento personalizado, um gabinete de direção técnica e uma zona 

de recolhimento. (Anexo 1) 

 

1.2.1. Sala de atendimento ao público  

A sala de atendimento ao público é um espaço amplo, organizado e confortável 

constituído por cinco balcões de atendimento com os respetivos terminais 

informáticos, permitindo, deste modo, oferecer um serviço rápido e eficiente ao utente. 

Na mesma sala existe ainda uma zona de espera, uma balança e um medidor de 

pressão arterial automáticos. 
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Ao longo de toda a área de atendimento encontram-se lineares nos quais estão 

expostos os produtos de dermo-cosmética organizados de acordo com as respetivas 

gamas, bem como os produtos de maior sazonalidade, produtos promocionais ou com 

maior necessidade de escoamento.  

 

1.2.2. Área de receção de encomendas e armazenamento   

A FMR possui uma entrada lateral que permite o fácil acesso de fornecedores à zona 

de receção de encomendas na qual, posteriormente é feita a conferência das mesmas 

com auxílio do sistema informático. 

Após a receção das encomendas os produtos são corretamente armazenados em 

gavetas deslizantes e modulares de acordo com a forma farmacêutica em que se 

apresentam e a sua aplicação (pomadas e cremes, produtos de aplicação tópica, 

xaropes e suspensões orais, comprimidos e cápsulas, produtos de aplicação vaginal, 

vitaminas, calmantes naturais, antidiarreicos, laxantes, produtos oftálmicos, produtos 

de aplicação auricular, inaladores, contracetivos orais, sistemas transdérmicos, 

ampolas, carteiras, injetáveis, psicotrópicos e estupefacientes e produtos incluídos no 

protocolo da Diabetes Mellitus). Em prateleiras estão armazenados produtos buco-

dentários, produtos veterinários, dermo-cosméticos, papas e leites para bebés, 

suplementos alimentares e produtos de higiene íntima. Algumas prateleiras destinam-

se ainda ao armazenamento de produtos excedentes para posterior reposição e à 

separação de produtos reservados pelos utentes. Nesta área da farmácia encontra-se 

também o frigorífico no qual são armazenadas vacinas, insulinas e outros produtos 

que requeiram este tipo de armazenamento.  

Independentemente da sua localização, todos os produtos estão organizados por 

ordem alfabética do nome comercial ou denominação comum internacional (DCI), 

dosagem e quantidade. No armazenamento são seguidas as normas FEFO (First 

expired, first out) e FIFO (First in, first out) de modo a que os produtos de menor 

validade ou há mais tempo na farmácia sejam os primeiros a sair.  

 

1.2.3. Gabinete de atendimento personalizado  

O gabinete de atendimento personalizado destina-se à prestação de cuidados 

farmacêuticos complementares como a medição da pressão arterial e a determinação 

de parâmetros bioquímicos como: colesterol, triglicerídeos e glicemia. 
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1.2.4. Laboratório  

O laboratório da FMR destina-se à preparação de manipulados, bem como, ao 

armazenamento das matérias-primas e material utilizado na sua elaboração. É 

também neste local que se procede à administração de injetáveis.  

2. Recursos humanos  

A equipa técnica da FMR é constituída por três farmacêuticos, a Dra. Inês Costa e 

Silva Loureiro (DT), Dr. Adalberto Carneiro e Dr. André Fernandes, tal como 

estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei nº307/2007 de 31 de agosto. Da equipa 

faz também parte a técnica de farmácia, Dra. Ana Luís Ribeiro e os técnicos auxiliares, 

Armandina Loureiro, João Branco e Paulo Nunes. Em conjunto, todos os funcionários 

colaboram de modo a prestar o melhor atendimento aos utentes e a garantir o correto 

funcionamento da farmácia. 

3. Gestão e administração da farmácia  

3.1. Sistema informático  

O sistema informático de uma farmácia constitui, atualmente, uma ferramenta 

essencial para a gestão da mesma. Na FMR o sistema informático utilizado é o 

Sifarma 2000 desenvolvido pela Glintt® cujas potencialidades tive oportunidade de 

explorar ao longo de todo o estágio. 

Este software permite não só garantir o atendimento ao utente mas também, gerir 

stocks, realizar e rececionar encomendas, ter acesso a informação técnica e científica 

de medicamentos e corrigir receituário. Outra funcionalidade do sistema relaciona-se 

com a possibilidade de acesso ao histórico de vendas de cada utente permitindo 

realizar um melhor seguimento farmacoterapêutico. 

3.2. Aprovisionamento e armazenamento  

3.2.1.  Gestão de stocks  

Uma gestão eficiente dos stocks é fundamental para que se possa garantir satisfação 

dos utentes cada vez mais informados e exigentes, assim como a viabilidade 

financeira da farmácia no ambiente competitivo atual. Assim sendo, na FMR esta 

gestão é feita de modo rigoroso estabelecendo níveis de stock máximos e mínimos 

para os produtos de maior rotação de modo a evitar quer a acumulação quer a falha 

dos produtos. Por outro lado, é essencial fazer uma correta previsão da procura e ter 

em conta aspetos como a sazonalidade das vendas, campanhas promocionais ou as 

condições de negociação, tal como pude experienciar ao longo de todo o estágio.  
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3.2.2. Encomendas  

De modo a garantir que os utentes têm acesso aos medicamentos e outros produtos 

de saúde com garantia de qualidade e segurança, as farmácias podem estabelecer 

contacto direto com os laboratórios (compras diretas), o que acontece mais 

pontualmente, ou através de distribuidores grossistas que estabelecem o contacto 

entre a farmácia e os laboratórios. Nesse sentido, a escolha de fornecedores é 

essencial para garantir quer a satisfação do utente, quer a viabilidade financeira da 

farmácia, pelo que se devem ter em conta aspetos como: a certificação de qualidade, 

capacidade de stocks, preços, descontos, tempo de entrega, cumprimento de horários, 

entrega dos produtos corretos e a capacidade de resposta em caso de dificuldade. 

Atualmente, a FMR colabora com três fornecedores: Cooperativa de Proprietários de 

Farmácia (COOPROFAR do grupo Medlog), Alliance Healthcare, e OCP Portugal, 

sendo o primeiro o fornecedor principal, com três entregas diárias. Os restantes 

fornecedores realizam duas entregas diárias caso seja necessário adquirir algum 

produto em falha no distribuidor principal. 

a) Realização de encomendas  

Na FMR diariamente realizam-se diversas encomendas aos fornecedores acima 

mencionados sempre que algum produto solicitado pelos utentes esteja em falta. 

Paralelamente, o sistema informático realiza automaticamente a encomenda de 

produtos cujo stock mínimo é atingido.  

Todos os meses realizam-se ainda encomendas de maior dimensão aos principais 

laboratórios podendo estas ser feitas de forma direta ou por intermediário dos 

distribuidores. 

b) Receção de encomendas  

Após a entrega da encomenda, acompanhada da respetiva fatura, procede-se à sua 

conferência com auxílio do sistema informático. Para tal, verifica-se se os produtos 

recebidos correspondem aos produtos encomendados na sua designação, forma 

farmacêutica, dosagem e quantidade. Confere-se também o preço de custo, o prazo 

de validade (PV) e o preço de venda ao público (PVP), procedendo-se às respetivas 

alterações sempre que necessário. No caso dos produtos sem PVP fixado este é 

estabelecido tendo em conta as margens de lucro da farmácia efetuando-se de 

seguida a sua etiquetagem. Para finalizar, confere-se o número total de unidades 

recebidas e o valor total faturado sendo emitido um documento comprovativo da 

receção da encomenda e a fatura arquivada. 
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c) Armazenamento  

Uma vez conferida a encomenda, os produtos são armazenados nos locais descritos 

anteriormente no ponto 1.2.2. e tendo em conta as normas FEFO/FIFO garantindo, 

assim, que os produtos com PV inferior são escoados em primeiro lugar. 

O armazenamento deve igualmente garantir que são cumpridas as condições de 

conservação obrigatórias no que diz respeito à luz, temperatura e humidade, pelo que 

se procede à sua verificação e registo periodicamente.[2] 

Ao longo de todo o estágio tive oportunidade de realizar todas as tarefas relacionadas 

com a receção e armazenamento de encomendas o que me permitiu não só conhecer 

os produtos, mas também perceber o funcionamento de uma farmácia no que se 

refere à gestão de stocks. 

3.3.  Prazos de validade e devolução de produtos  

Paralelamente a uma boa gestão de stocks é fundamental que as farmácias tenham 

um controlo eficaz no que diz respeito aos PV dos produtos, de forma a minimizar as 

perdas e garantir que estes chegam aos utentes em boas condições de conservação. 

Para tal, todos os meses, o sistema informático gera uma lista na qual constam todos 

os produtos cujo PV expira nos três meses seguintes, sendo esta informação 

confirmada manualmente. Estes produtos são separados e colocados num local de 

destaque de modo a terem prioridade na dispensa ao utente em tempo útil. 

Por fim, os produtos cuja validade expira no mês decorrente são devolvidos, sempre 

que possível, aos laboratórios de origem.  

Contudo, a devolução de produtos poderá dever-se a outros motivos além do final do 

PV. Ao longo do meu estágio procedeu-se à devolução de medicamentos devido ao 

facto de estes chegarem à farmácia em mau estado de conservação ou mau estado 

da embalagem (exemplo: ampolas de ceftriaxona partidas). Por outro lado, durante 

este período o INFARMED emitiu diversas ordens de recolha. (ANEXO 2) 

4. Classificação dos produtos existentes na farmácia  

De acordo com o Artigo 33º do Decreto-Lei 307/2007, de 31 de agosto as farmácias 

estão autorizadas fornecer ao público: medicamentos, substâncias medicamentosas, 

medicamentos e produtos veterinários e homeopáticos, produtos naturais, dispositivos 

médicos, suplementos alimentares e produtos de alimentação especial, produtos 

fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e de higiene pessoal (PCHP), artigos de 

puericultura e produtos de conforto.[1] 
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A dispensa de medicamentos e substâncias medicamentosas representa o último 

contacto dos utentes com um profissional de saúde. Como tal, o farmacêutico 

desempenha aqui um papel fulcral devendo assegurar que dispensa os medicamentos 

corretos e adequados à condição do utente transmitindo todas as informações 

necessárias à sua correta utilização, sejam estes medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) ou MNSRM. 

Também na venda de PCHC e dermocosméticos o aconselhamento farmacêutico é 

fundamental pelo que requer por parte dos profissionais uma formação contínua de 

modo a responder às exigências dos utentes cada vez mais informados. Durante o 

estágio pude constatar que os utentes recorrem cada vez mais à farmácia para este 

tipo de aconselhamento, sobretudo no que se refere a transtornos menores da pele 

como dermatites, parasitoses, acne entre outros. Como tal, a FMR possui uma basta 

gama deste tipo de produtos de modo a satisfazer a procura dos utentes. O mesmo se 

verifica em relação aos artigos de puericultura. 

No que se refere aos suplementos alimentares os produtos mais vendidos são os 

multivitamínicos, suplementos para auxílio da função cerebral e fadiga. Quanto aos 

produtos de alimentação especial, para além de suplementos que ajudam na 

recuperação de indivíduos com baixa ingestão proteica/calórica, a FMR fornece 

suplementes específicos a um utente com homocisteinúria. 

Os produtos fitoterapêuticos mais vendidos incluem os calmantes naturais, os laxantes 

e diferentes tipos de infusões.  

Ao longo do meu estágio tive igualmente a oportunidade de adquirir um maior 

conhecimento acerca de medicamentos e produtos veterinários, também estes muito 

procurados pelos utentes dado o aumento do número de animais domésticos e a 

proximidade de uma Clínica Veterinária. Na FMR os medicamentos de uso veterinário 

mais vendidos são os antiparasitários de uso interno e externo, antibióticos e 

anticoncecionais.  

5. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos representa uma das atividades primordiais executadas 

pelo farmacêutico na farmácia de oficina. Mais do que o ato de dispensa, cabe ao 

farmacêutico assegurar que o utente tem acesso ao medicamento adequado à sua 

condição acompanhado da informação necessária para o seu uso correto, 

nomeadamente, a sua indicação terapêutica, posologia, possíveis interações ou 

efeitos adversos, devendo em cada caso prestar um aconselhamento personalizado.  
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5.1. Prescrição médica e validação 

Tal como definido pela Portaria nº 137 – A/2012, de 11 de Maio, a prescrição de 

medicamentos é feita por DCI de modo a centrar a prescrição na escolha 

farmacológica e promover a utilização racional de medicamentos. O utente tem desta 

forma o direito de optar por qualquer medicamento com a mesma DCI, forma 

farmacêutica, dosagem e tamanho de embalagem similares ao prescrito. A prescrição 

por nome comercial do medicamento ou do titular de AIM (autorização de introdução 

no mercado) está prevista apenas nos casos de medicamentos de marca sem 

similares, medicamentos que não disponham de medicamentos genéricos similares 

comparticipados ou mediante justificação técnica do médico prescritor nas situações 

seguintes: medicamentos com margem ou índice terapêutico estreitos, constantes na 

lista definida pelo INFARMED (Exceção a)); suspeita fundada, previamente reportada 

ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma 

substância ativa mas identificado por outra denominação comercial (Exceção b)); ou 

medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração 

estimada superior a 28 dias (Exceção c)).   

A validação da receita médica requer que esta apresente os seguintes elementos: 

a) Número de receita  

b) Identificação do local de prescrição  

c) Identificação do médico prescritor  

d) Identificação do utente (nome e número de utente ou de beneficiário de 

subsistema) 

e) Entidade financeira responsável  

f) Regime especial de comparticipação (se aplicável) 

g) Identificação do medicamento  

i. DCI/ Nome comercial do medicamento ou do respetivo titular de AIM 

ii. Dosagem  

iii. Forma farmacêutica  

iv. Dimensão da embalagem  

v. Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

(CNPEM)/Código do medicamento  

vi. Posologia  

vii. Número de embalagens  

h) Justificação técnica (se aplicável) 

i) Data da prescrição  

j) Assinatura do médico prescritor 
[3,4]
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No Despacho nº 8990-C/2013, de 1 de julho estão definidos os modelos e tipos de 

receita médica dos quais constam: receita de medicamentos (RN), receita especial 

(psicotrópicos e estupefacientes) (RE), receita de medicamentos manipulados (MM), 

receita de produtos dietéticos (MD), receita de produtos para autocontrolo da diabetes 

mellitus (MDB) e receita de outros produtos, como cosméticos, fraldas ou sacos de 

ostomia (OUT).[5] 

Durante o estágio curricular tive oportunidade de contactar com todos os tipos de 

receitas acima referidos quer em formato eletrónico quer em formato manual. Durante 

o atendimento procedi à validação das mesmas tendo detetado, por vezes, algumas 

irregularidades como a falta de assinatura do médico prescritor, ausência de 

identificação do utente, prazo de validade expirado, entre outras. Tive também 

oportunidade de participar na conferência de receituário realizada diariamente. 

Durante o estágio na FMR, mais precisamente no mês de maio, foram introduzidas as 

novas receitas eletrónicas, em tudo muito semelhantes às receitas em vigor até à data, 

com a exceção de requerem um “Código Acesso” e um “Código Direito de Opção”. 

Este modelo de receitas mostrou ser mais prático e fácil de executar, não só durante o 

processo de atendimento, mas também no que se refere à conferência de receituário. 

Tal acontece devido ao facto de neste tipo de receitas aspetos como o organismo de 

comparticipação, despachos ou exceções serem introduzidos automaticamente pelo 

sistema informático, oferecendo ao farmacêutico maior disponibilidade para se dedicar 

a questões relacionadas com o medicamento. Por outro lado, a possibilidade de 

verificação dos produtos dispensados permite garantir que não houve qualquer erro 

durante a dispensa dos medicamentos. 

 

5.2. Transmissão de informação ao doente  

A transmissão de informação ao doente representa, a meu ver, a principal função 

desempenhada pelo farmacêutico no ato de atendimento. Uma vez que este é um 

profissional de saúde que, em grande parte dos casos, acompanha de perto os 

utentes e a evolução do seu estado clínico, o farmacêutico pode assim assegurar que, 

não só, é dispensado o medicamento correto como também é transmitida toda 

informação necessária para que se atinja uma maior eficácia terapêutica. 

Por outro lado, esta relação de maior proximidade com o utente permite que estes se 

sintam, frequentemente, mais à-vontade para colocar qualquer questão relacionada 

com a terapêutica, tal como pude verificar ao longo do estágio.  

Em inúmeras ocasiões deparei com casos em que os utentes apresentavam dúvidas 

relativamente à indicação terapêutica e posologia dos medicamentos prescritos pelo 

médico, situações nas quais procurei prestar o melhor aconselhamento. São também 



10 
 

frequentes casos em que os utentes surgem polimedicados, cabendo ao farmacêutico 

intervir e evitar este tipo de situações. Durante o atendimento verifiquei, igualmente, 

que grande parte dos utentes apresentava dúvidas relativamente ao uso de inaladores 

e nebulizadores pelo que procurava exemplificar a forma correta de uso, assim como, 

dava ao utente a possibilidade de demonstrar que tinha assimilado a informação 

transmitida. No caso de medicamentos que requerem uma forma específica de 

administração, como acontece com os bifosfonatos, informava os utentes da 

necessidade de tomar o medicamento em jejum ingerindo bastante água e mantendo 

a posição ortostática pelo menos durante trinta minutos, de modo a permitir uma 

melhor absorção. 

Dado que grande parte dos utentes da farmácia são idosos é importante que o 

farmacêutico consiga adequar o discurso ao utente que tem perante si, procurando 

usar uma linguagem simples e clara. Em grande parte dos casos, reforçava a 

informação transmitida oralmente, por escrito, de forma a garantir que em caso de 

dúvida o utente poderia recorrer a este apoio.  

No caso da dispensa de medicamentos a utentes não habituais da FMR, procurava 

saber se se destinavam ou não ao utente e através de perguntas simples aferia acerca 

de possíveis reações adversas e outros problemas relacionados com a medicação. 

 

 

5.3. Regimes de comparticipação  

A legislação atual prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através 

de um regime geral ou especial tal como estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 103/2013, 

de 26 de Junho que procede da alteração ao Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de 

Maio. [6,7] 

No que diz respeito ao regime geral de comparticipação de medicamentos, o Estado 

paga uma percentagem do PVP dos medicamentos dependendo do escalão em que 

se inserem (Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 37% e Escalão D – 15%) 

e que varia de acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, a sua 

utilização, as entidades que o prescrevem entre outros aspetos. 

O Decreto-Lei nº106-A/2010, de 1 de outubro define os regimes de comparticipação 

para situações específicas, nomeadamente, o tratamento de determinadas patologias 

ou grupos de doentes.[8] 

Na FMR grande parte dos medicamentos dispensados são comparticipados pelo 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). Contudo, pude ter contacto com receituário que 

apresentava outros organismos de comparticipação como: SAMS, Caixa Geral de 
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Depósitos, IASFA, CTT e seguros particulares de saúde os quais exigiam um 

tratamento especial do receituário. 

 

6. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes  

Os psicotrópicos e estupefacientes representam uma classe de medicamentos sujeita 

a um controlo especial uma vez que, por atuarem ao nível do sistema nervoso central, 

são suscitáveis de causar tolerância e dependência. Por este motivo e de forma a 

evitar a sua contrafação e venda ilegal, é fundamental que sejam utilizadas apenas por 

indicação médica.  

 

6.1. Regimes de aquisição e dispensa   

As regras de aquisição e dispensa de psicotrópicos e estupefacientes seguem o 

disposto do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro, exigindo um procedimento distinto 

do aplicado aos restantes produtos dispensados na farmácia comunitária.[9] 

Estes medicamentos requerem assim que a sua prescrição seja feita isoladamente e 

em receitas com validade de 30 dias. Já no que se refere à sua dispensa, o 

farmacêutico deve validar a receita bem como confirmar a identidade do adquirente e 

do utente a que se destina. Por fim, será impresso um “Documento de Psicotrópicos” 

em duplicado, que será posteriormente anexado à receita e à respetiva cópia.  

Aquando da aquisição destes produtos aos fornecedores, estes são entregues na 

farmácia acondicionados separadamente dos restantes e acompanhados do 

documento de requisição especial de psicotrópicos e estupefacientes. Este documento 

é preenchido pelo DT e enviado ao fornecedor, permanecendo o duplicado na 

farmácia por um período de 3 anos. O seu acondicionamento é feito em local 

especifico e reservado a psicotrópicos e estupefacientes. 

 

6.2. Controlo  

O INFARMED, juntamente com a Direção-Geral de Saúde, procede ao controlo e 

fiscalização do movimento de estupefacientes e psicotrópicos. Trimestralmente são 

enviados os registos de entrada destas substâncias para o INFARMED. Mensalmente 

procede-se ao envio do registo de saídas destes medicamentos e anualmente é 

enviado o mapa de balanço para a mesma entidade reguladora. 
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7. Medicamentos e produtos manipulados  

De acordo com o definido pela Portaria 594/2004, de 2 de junho, entende-se por 

medicamento manipulado “qualquer forma magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”, assumindo estes um papel 

fundamental no setor farmacêutico apesar dos progressos constantes. Tal justifica-se 

pela necessidade de adaptação da terapêutica às necessidades e particularidades do 

utente. [10] 

Na FMR são produzidos manipulados simples como o xarope de trimetropim, diluições 

de soluções nasais de uso pediátrico, misturas de pomadas propriamente ditas, entre 

outros. Durante o estágio tive oportunidade de auxiliar e realizar a preparação destes 

manipulados e respetiva rotulagem e acondicionamento colocando, assim, em prática 

muitos dos conhecimentos adquiridos ao longo do meu percurso académico. Aquando 

da sua preparação procedi, igualmente, ao preenchimento das fichas de preparação e 

ao estabelecimento do PVP segundo as normas estabelecidas. (ANEXO 3) 

Quando os manipulados requisitados são mais complexos a FMR solicita a sua 

elaboração à Farmácia do Clérigos, no Porto. Tal aconteceu frequentemente ao longo 

do meu estágio tendo tido oportunidade de requisitar, por exemplo, a preparação de 

uma pomada contendo betametasona, clotrimazol e gentamicina (Quadriderme®), 

entre outros manipulados. 

 

8. Automedicação e indicação farmacêutica  

De acordo com o definido pelo Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho, entende-se 

por automedicação “a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se 

destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras, sem gravidade, com 

assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde”. No mesmo 

Despacho encontra-se disponível uma lista com situações passiveis de 

automedicação. 

Atualmente, os utentes dirigem-se com frequência às farmácias em busca de 

medicamentos específicos destinados a automedicação. Tal deve-se, em parte, ao 

aumento da publicidade a MNSRM nos meios de comunicação, mas também por 

recomendação de conhecidos ou mesmo devido ao facto de terem usado determinado 

medicamento numa circunstância anterior. Assim, é importante que o farmacêutico 

procure perceber se o produto requisitado se adequa ao fim pretendido e se não existe 

nenhuma contraindicação ao seu uso.  

Durante o estágio estive perante várias situações de automedicação, sobretudo, para 

tratamento de gripes, constipações, distúrbios do sistema digestivo (azia, diarreia, 
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obstipação, etc.), transtornos menores da pele (acne, dermatites, herpes, micoses, 

etc.), dores musculares, inflamações ligeiras, entre outras. Um aspeto que posso 

realçar relativamente a erros na automedicação relaciona-se com a procura de 

codeína + feniltoloxamina, Codipront® (Laboratórios Ferraz Lynce) sem receita 

médica. Esta é uma situação frequente na qual é fundamental o papel do 

farmacêutico, de maneira a transmitir ao utente que este medicamento requer receita 

médica e que se destina apenas ao tratamento da tosse seca e persistente. Em 

diversas ocasiões, os utentes procuraram este medicamento na FMR, inclusive para o 

tratamento de tosse com expetoração, pelo que procurei esclarecer os utentes e 

informar que o uso deste medicamento estava contraindicado, bem como, indiquei o 

medicamento adequado à condição dos utentes. Contudo, surgiram também situações 

que requeriam maior atenção da minha parte, é o caso de doentes que faziam 

profilaxia do tromboembolismo arterial com Tromalyt® (Neo Farmacêutica) (ácido 

acetilsalicílico) e que por conselho de outras pessoas ou por iniciativa própria pediam 

Aspirina GR 100® (Bayer), havendo desta forma uma sobredosagem de ácido 

acetilsalicílico e um aumento do risco de hemorragia. 

 

Por seu lado, os utentes procuram cada vez mais a farmácia à procura de indicação 

farmacêutica, em parte grande devido ao aumento da confiança no farmacêutico como 

profissional de saúde. Deste modo, o farmacêutico faz a seleção responsável e 

racional dos MNSRM e/ou medidas não farmacológicas que visam resolver ou aliviar a 

situação apresentada pelo utente. 

São diversas as circunstâncias em que os utentes procuram indicação farmacêutica 

sendo sempre fundamental que o farmacêutico procure perceber de forma 

aprofundada quais os sintomas/sinais apresentados, qual a sua duração, se o utente 

faz alguma medicação ou se tem outros problemas de saúde. Após a obtenção destas 

informações cabe ao farmacêutico tomar a decisão de intervir ou encaminhar o utente 

para o médico. 

Ao longo do meu estágio deparei-me frequentemente com situações de indicação 

farmacêutica, principalmente, para o tratamento de gripe e constipações, problemas 

digestivos e dermatológicos. Sempre que possível dispensei aos utentes os produtos 

necessários para o tratamento/alívio da sua condição, salvaguardando a necessidade 

de procurar o médico caso não se verificasse uma melhoria no seu estado. Em casos 

mais complexos (mordedura de animais, entorses, problemas oculares complexos, 

infeções dermatológicas aparentes, etc.) aconselhei a procura imediata de um 

especialista. 
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9. Conferência de receituário e faturação 

Durante o atendimento, é atribuído a cada receita um número, um lote e uma série 

consoante o regime de comparticipação referido. Posteriormente, o receituário é 

dividido de acordo com os respetivos organismos e assim que cada lote, constituído 

por trinta receitas é completo, procede-se à sua conferência. Este processo é 

realizado no mínimo por dois farmacêuticos ou técnicos de modo a minimizar 

possíveis falhas. Uma vez conferidos os lotes é impresso e envolto o respetivo 

“Verbete de identificação” no qual devem constar os seguintes elementos: nome e 

código da farmácia, mês/ano a que respeita, código-tipo e número sequencial do lote, 

quantidade de receitas e etiquetas, a importância total do lote correspondente aos 

PVP e a importância total do lote a pagar pelo utente e pelo SNS. No final de cada 

mês realiza-se o preenchimento da “Fatura de Medicamentos” na qual, para além de 

outras informações deve constar o número total de lotes, o total dos PVP, o total ao 

encardo dos utentes e ao encargo do SNS. O envio do receituário é feito pela FMR até 

ao dia 10 do mês seguinte acompanhado dos verbetes de identificação, relação 

resumo de lotes e da fatura global em quatro exemplares. Posteriormente, o Centro de 

Conferência de Faturas envia à farmácia um comprovativo da receção do receituário 

bem como as notas de devolução de receituário no qual foram encontradas 

irregularidades. As receitas devolvidas são, por fim, corrigidas e introduzidas na 

faturação do mês seguinte. [11] 

 

10. Serviços adicionais prestados pela FMR 

Cada vez mais, a farmácia comunitária é vista como um espaço de saúde e não só 

como um local para a dispensa de medicamentos. Nesse sentido, a FMR tem ao 

serviço dos seus utentes um conjunto de serviços adicionais que permitem oferecer 

um melhor acompanhamento daqueles que a procuram. 

a) Medição da pressão arterial  

Diariamente, vários utentes procuram este serviço na FMR, nomeadamente, 

hipertensos que pretendem controlar os níveis de pressão arterial e avaliar a eficácia 

da terapêutica, grávidas, utentes cujo médico de família aconselhou a medição deste 

parâmetro durante um determinado período de tempo, de modo, a estabelecer um 

diagnóstico, ou mesmo utentes que por sentirem alguma indisposição procuram este 

serviço na farmácia.  

Durante o estágio pude acompanhar todo este tipo de situações. Com cada utente, 

procurava inicialmente perceber em que situação se encontravam, se faziam algum 
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tipo de medicação ou possíveis sintomas que pudessem apresentar, procedendo de 

seguida à medição da pressão arterial. De acordo com o valor apresentado e com as 

características do utente procurei, sempre que necessário, prestar o melhor 

aconselhamento.  

 

Caso clínico 1 

A senhora MR, de 68 anos, dirigiu-se à FMR para medir a pressão arterial por se sentir 

indisposta, com cefaleias e tonturas. Uma vez que se trata de uma utente frequente, 

tinha conhecimento de que esta se encontrava medicada de forma a controlar a 

hipertensão. Por outro lado, tinha a informação de que esta havia sofrido um AVC 

recentemente. 

O valor de pressão arterial determinado foi 201/105 mm Hg, pelo que aconselhei a 

senhora MR a procurar imediatamente o médico. Apesar da resistência da utente, 

consegui intervir junto da sua acompanhante mostrando-lhe a importância de uma 

avaliação imediata por parte do médico tendo esta seguido as orientações dadas.  

 

Caso clínico 2 

Por indicação médica, o senhor MF, de 73 anos, descolocou-se semanalmente à FMR 

para determinar os valores de pressão arterial, de modo a avaliar a necessidade de 

introdução de uma terapêutica anti-hipertensora. Durante este período de tempo pude 

acompanhar o utente tendo verificado que este apresentava continuamente valores de 

pressão arterial superiores a 160/90 mm Hg. Como tal, após a avaliação médica dos 

valores obtidos, o senhor MF iniciou a terapêutica enalapril (20 mg) + lercanidipina (10 

mg). 

b) Determinação de parâmetros bioquímicos  

Na FMR realiza-se também a determinação de diversos parâmetros bioquímicos 

sobretudo: colesterol total, triglicerídeos, glicemia recorrendo ao equipamento 

Callegari CR 3000®. 

Este é um serviço muito útil e muito requisitado pelos utentes sobretudo no que diz 

respeito à medição dos níveis de colesterol, triglicerídeos e glicemia. Tal como se 

verifica no caso da medição da pressão arterial, grande parte dos utentes recorre à 

determinação destes parâmetros bioquímicos de forma a controlar e avaliar a eficácia 

da terapêutica, cabendo ao farmacêutico prestar o aconselhamento necessário em 

cada circunstância. Frequentemente surgem utentes que realizam estas 

determinações de forma esporádica podendo nestes casos ser necessário a 
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implementação de medidas não farmacológicas ou o encaminhamento para o médico 

de família.  

 

Caso clínico 1 

O senhor RC, de 42 anos, com histórico familiar de hipercolesterolemia, desloca-se 

com frequência à FMR para avaliar os níveis de colesterol total. Nos últimos meses, o 

utente tem apresentado valores superiores a 190 mg/dl pelo que foi aconselhado, quer 

na FMR quer pelo seu médico, a optar por um estilo de vida saudável no que se refere 

à prática de exercício físico e à alimentação. Porém, estas medidas não 

farmacológicas não tiveram boa adesão por parte do utente, pelo que na última 

medição este apresentava valores de colesterol total de 290 mg/dl. Assim, o senhor 

RC foi aconselhado a procurar o médico de forma a avaliar a necessidade de 

introdução de terapêutica. 

 

c) Consultas de nutrição  

A FMR faz parte do programa da EasySlim recebendo, por isso, quinzenalmente, a 

nutricionista Doutora Diana Costa que estabelece planos alimentares que permitam 

aos utentes alcançar o peso ideal e uma alimentação saudável. A suplementação 

recomendada de forma auxiliar o plano alimentar encontra-se disponível na FMR. 

 

d) Valormed® 

Os utentes têm a possibilidade de deixar na FMR os medicamentos que já não 

necessitam ou que não se encontram nas condições ideais para a sua utilização. 

Durante todo o estágio tive oportunidade de perceber a importância deste programa e 

pude participar na preparação dos contentores para recolha por parte dos 

armazenistas.  

 

e) Administração de vacinas e injetáveis  

Ainda que este não seja um serviço frequentemente prestado, a FMR possui profissionais 

habilitados para a administração de injetáveis quando requisitado pelos utentes. 
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11.  Formação continuada  

Uma formação continuada é fundamental na profissão farmacêutica de modo a que os 

profissionais possam acompanhar as constantes inovações neste setor e, desta forma, 

prestar um melhor atendimento ao utente. 

Ao longo do estágio na FMR tive oportunidade de participar em formações, assim, 

como, assistir apresentações de produtos por parte de delegados representantes de 

diversos laboratórios (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Ações formativas decorridas ao longo do estágio curricular. 

Data Formação 
25 de março de 2015 Formação Soretix® - Laboratórios  
27 de março de 2015 Formação acerca de produtos de alimentação especial da marca 

“Fresubini®” – Laboratórios Labesfal  
17 de abril de 2015 Curso “Receita Eletrónica” – ANF 
24 de abril de 2015 Formação “Neo Quitoso®”, “Magnesium-Ok®”, “Barral®” – 

Laboratórios Angelini 
5 de junho de 2015 Formação “Venda de medicamentos genéricos” – Laboratórios Mylan 
11 de maio de 2015 Formação “Dormidina®” – Laboratórios Bial 
17 de junho de 2015 Formação Sifarma – ANF 
27 de junho de 2015 Formação Akileine® – Laboratórios Expanscience  

 

12.  Cronograma das atividades desenvolvidas  

Tabela 2 – Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio curricular. 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Conferência, receção e armazenamento de encomendas 

Observação/ 
aprendizagem 
do atendimento  

 

                                           Atendimento ao público 

Medição PA e testes bioquímicos 

Observação da realização de 
manipulados 

Manipulados 

Organização e conferência do receituário 
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PARTE II 

TEMAS DESENVOLVIDOS DURANTE O ESTÁGIO 
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PERTURBAÇÃO DE HIPERATIVIDADE E DÉFICE DE ATENÇÃO 

 

1. Contextualização  

A perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA) é descrita por muitos 

como “a doença da moda” e a questão do uso de medicamentos como Ritalina® 

(Novartis Farma), Concerta® (Janssen-Cilag) e Rubifen® (Rubió) é cada vez mais 

discutida, não só entre especialistas, mas também pela comunicação social, chegando 

mesmo a falar-se de uma “Geração Ritalina”. 

Ao longo do meu estágio na FMR pude verificar que a venda de metilfenidato para o 

tratamento da PHDA é frequente e, de acordo a DT, as vendas deste fármaco têm 

vindo a aumentar a cada ano que passa, o que suscita alguma preocupação e 

curiosidade por parte dos profissionais da FMR. 

Deste modo, várias questões se levantam. Afinal, o que é a PHDA? Por que motivo 

tantas crianças têm sido diagnosticadas com esta doença e tratadas com 

metilfenidato? Será a terapêutica com psicoestimulantes segura e eficaz? 

Por tudo isto, juntamento com a DT e toda a equipa da FMR, concluí que este seria 

um bom tema a abordar, procurando perceber todas as questões que envolvem esta 

temática cada vez mais polémica e com grande relevância ao nível da saúde pública.  

 

2. Perturbação de hiperatividade e défice de atenção  

A PHDA é uma das doenças mais comuns da infância caracterizada por uma 

dificuldade generalizada de autocontrolo e sintomas de falta de atenção, impulsividade 

e hiperatividade, os quais poderão prevalecer durante a adolescência e idade adulta 

com repercussões ao nível do desenvolvimento, da capacidade de aprendizagem e de 

socialização.[12,13] A maioria das crianças com PHDA é diagnosticada em idade escolar 

(3-6 anos), sendo que 75% são rapazes.[14] 

A primeira referência à PHDA surgiu em 1900, por Russel Barkley. Posteriormente, em 

1902, G. Still descreveu o comportamento de um conjunto de crianças que 

apresentavam uma sintomatologia semelhante à apresentada na PHDA. Em 1968 esta 

doença foi pela primeira vez incluída no Diagnostic and Statistical Manual (DSM-II) da 

American Psychiatric Association (APA).[12] 

De acordo com o descrito pelo DSM-IV, podem distinguir-se três formas de PHDA:  

1. Forma predominantemente hiperativa/impulsiva (agitação, dificuldade de 

permanecer sentado ou em silêncio, correr ou saltar constantemente) 

2. Forma predominantemente caracterizada por falta de atenção (dificuldades de 

organização e em terminar tarefas, dificuldade em estar atento a detalhes e 

http://www.infarmed.pt/prontuario/relcomerlab.php?idlab=47&nome=Janssen-Cilag
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seguir instruções, facilidade de distração e esquecimento de detalhes da rotina 

diária) 

3. Forma combinada, a mais comummente observada. [15,16] 

 

3. Prevalência  

Ao longo dos últimos anos muitos foram os avanços no que se refere ao 

reconhecimento e tratamento da PHDA. Contudo, tem também aumentado a 

preocupação acerca da verdadeira prevalência e validade desta doença, sobretudo, 

devido à grande variabilidade verificada entre os diferentes estudos.   

O primeiro estudo de revisão acerca da prevalência da PHDA foi publicado em 2007 

por Polanczyk et al., tendo este calculado uma taxa de prevalência de 5,29%. Porém, 

verificou-se que estes resultados estavam sujeitos a uma grande heterogeneidade, 

nomeadamente, associada aos critérios de diagnóstico utilizados. Estes resultados 

demonstraram igualmente que a localização geográfica do estudo não é um fator 

significante de variabilidade.   

Em 2012 foi publicada uma nova revisão focada unicamente em estudos nos quais o 

DSM-IV tenha sido usado como critério de diagnóstico. Os resultados obtidos 

variavam de 5,9% a 7,1%, tendo sido observada uma grande variabilidade nos 

resultados. 

Assim, em 2014, foi publicado um novo estudo baseado nestas duas revisões de 

modo a avaliar a influência dos diferentes fatores de variabilidade como os critérios de 

diagnóstico, a fonte de informação e os métodos de estudo, bem como, avaliar a 

evolução da prevalência ao longo do tempo. Concluiu-se, então, que os métodos de 

estudo e de diagnóstico estão diretamente associados à taxa de prevalência estimada 

e que é fundamental uma padronização destes métodos nos diferentes estudos. 

Concluiu-se também que a localização geográfica não está associada à variabilidade 

da prevalência, o que poderá demonstrar que aspetos sociais e culturais não estão 

implicados na sua etiologia. Por fim, verificou-se que a prevalência não varia em 

função do tempo, mas sim devido a uma maior consciencialização da doença, aos 

métodos de diagnóstico e práticas clínicas utilizadas.[17] Assim, a prevalência poderá 

variar nos diferentes países e mesmo dentro de um país. Um estudo recente de meta-

análise acerca das taxas de prevalência em função da região geográfica demonstrou 

que países da américa do sul apresentam a maior taxa (11,8%) enquanto os países 

europeus apresentam menores taxas de prevalência de PHDA (4,6%), o que poderá 

dever-se aos métodos de diagnóstico implementados. Dentro do mesmo país, com 

base em estudos individuais verificaram-se grandes diferenças nos EUA, em que a 
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prevalência de PHDA varia entre 2-18% e no Reino Unido com uma variação entre 

0,5-26%.[14] 

 

Os investigadores do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e da  Health 

Resources and Services Administration publicaram recentemente um novo estudo 

designado “Trends in the Parent-Report of Health Care Provider-Diagnosed and 

Medicated ADHD: United States, 2003—2011.” que se foca igualmente no estudo da 

prevalência da PHDA. De acordo com este estudo a percentagem de crianças entre os 

4 e os 7 anos de idade diagnosticadas com PHDA tem aumentado, tendo-se verificado 

um aumento de 42% entre 2003 e 2011. 

A média da idade a que é estabelecido o diagnóstico é 7 anos, contudo, este poderá 

ser estabelecido tanto mais cedo quanto maior a severidade dos sintomas. Dos 6,4 

milhões de crianças com PHDA, 1 em cada 5 são rapazes e 1 em cada 11 são 

raparigas em idade escolar. [18] 

Um estudo mais recente (Association Between Diagnosed ADHD and Selected 

Characteristics Among Children Aged 4–17 Years: United States, 2011–2013) 

demonstrou que entre 2011-2013, nos EUA, 9,5% das crianças entre os 4-17 anos 

foram diagnosticadas com PHDA, sendo mais do dobro das crianças do sexo 

masculino.[19] (ANEXO 4) 

Em Portugal, não existem dados concretos acerca desta patologia mas estima-se que 

cerca de 3-5% das crianças em idade escolar sofram de PHDA, à semelhança do que 

acontece a nível mundial.[20] 

  

4. Causas  

Ao longo das últimas décadas tem-se procurado perceber quais as causas que estão 

na origem desta patologia. Vários estudos sugerem que os fatores genéticos têm um 

papel importante, contudo, à semelhança do que ocorre com outras doenças, esta 

será resultado de uma combinação de fatores. Nesse sentido, tem-se procurado 

entender qual a influência de fatores ambientais, da nutrição e de lesões cerebrais no 

desenvolvimento da PHDA.[16] 

 

Genética  

Estudos familiares demonstraram que crianças cujos parentes apresentavam PHDA 

tinham um risco aumentado para o desenvolvimento da doença. Por seu lado, estudos 

realizados em gémeos permitiram estimar a hereditariedade por comparação das 

taxas de concordância de diagnóstico de PHDA em gémeos monozigóticos e 

dizigóticos, tendo sido demonstrada uma hereditariedade de 76% em crianças e 
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adolescentes. A hereditariedade estimada em adultos é inferior (~30%), possivelmente 

devido ao aumento da influência de fatores ambientais na idade adulta.[21] 

Contudo, os genes ou cromossomas envolvidos não estão até agora completamente 

definidos. Ainda assim, devido ao facto de a maioria dos fármacos usados no 

tratamento desta patologia conduzirem ao aumento de catecolaminas disponíveis na 

fenda sináptica, estudos de genética molecular sugerem que genes que codificam 

para recetores da dopamina ou da serotonina, incluindo, o DRD4, DRD5, DAT, DBH, 

5-HTT e 5-HTR1B poderão estar associados ao desenvolvimento de PHDA.[21, 22] 

Pesquisas realizadas pelo National Institute of Mental Health (NIMH) demonstraram 

que variantes do gene que codifica para a catecol-O-metiltransferase (COMT), enzima 

que metaboliza a dopamina, estão associadas a diferentes níveis de atividade pré-

frontal deste neurotransmissor. Desta forma, indivíduos com a variante val/val 

metabolizam rapidamente a dopamina, diminuindo a quantidade de substrato 

biologicamente disponível o que prejudica o processamento de informação ao nível 

pré-frontal.[23] 

 

Ambiente  

Vários fatores ambientais têm sido apontados como possíveis fatores de risco para o 

desenvolvimento de PHDA. De acordo com alguns estudos, eventos in útero como o 

stresse materno durante a gravidez, a exposição pré-natal a tabaco, álcool, chumbo e 

pesticidas organofosforados, complicações durante a gravidez/parto, atraso no 

desenvolvimento intrauterino, prematuridade ou baixo peso à nascença poderão estar 

na sua origem. Lesões cerebrais, anoxia, convulsões ou a exposição pós-natal a 

compostos tóxicos (ex.: chumbo) poderão igualmente estar relacionadas com o 

desenvolvimento desta patologia ou com os sintomas centrais da mesma.[16,21] 

Descobertas recentes relacionaram o desenvolvimento de PHDA com um ambiente 

psicossocial adverso, conflitos familiares e instabilidade parental.[21] 

 

Alimentação  

A ideia de que o consumo de açúcar provoca ou agrava os sintomas da PHDA é muito 

popular, contudo, a maioria dos estudos não comprova esta teoria, tendo sido 

demonstrado que este não provoca alterações no comportamento ou nas capacidades 

de aprendizagem. 

Já no que se refere ao consumo de aditivos alimentares como corantes e 

conservantes, estudos indicaram uma possível relação com o desenvolvimento de 

hiperatividade. Ainda assim, tem-se procurado aprofundar e confirmar esta teoria.[16] 
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5. Fisiopatologia  

A fisiopatologia da PHDA ainda não é completamente conhecida, porém, dados 

obtidos por neuroimagem revelam que um conjunto de regiões do cérebro incluindo o 

córtex frontal e parietal, os gânglios basais, o cerebelo, o hipocampo e o corpo caloso 

poderão estar envolvidas. Segundo alguns estudos a disfunção observada ao nível 

pré-frontal, responsável pelas funções executivas cerebrais, está na origem do défice 

de atenção e incapacidade de inibição de estímulos das crianças com PHDA.[21,23] 

Estudos demonstraram igualmente deformações ao nível dos núcleos dos gânglios 

basais nestas crianças, estando estas relacionadas com a severidade dos sintomas. 

Um estudo realizado pelo NIMH mostrou que o cérebro de crianças/adolescentes com 

PHDA era 3-4% inferior ao das crianças sem a doença, sendo a severidade dos 

sintomas tanto maior quando menor o tamanho dos lóbulos frontais, da matéria 

cinzenta temporal, do núcleo caudado e do cerebelo.[22] Foi também demonstrado que, 

comparativamente com as crianças sem a doença, as crianças com PHDA 

apresentam uma menor velocidade de maturação cortical o que sugere uma relação 

entre a maturação cortical e a capacidade de atenção.[21,22] 

   

6. Sinais e sintomas  

Os sinais e sintomas da PHDA podem ser frequentemente confundidos com as 

características próprias da infância. De facto, é comum que todas as crianças sejam 

por vezes hiperativas, impulsivas ou que tenham dificuldades em se manterem 

atentas, contudo, nas crianças com PHDA estes comportamentos são mais severos e 

acontecem com maior frequência.  

Para que se possa estabelecer o diagnóstico é necessário que a criança apresente os 

sintomas durante 6 ou mais meses e que a severidade dos mesmos seja superior à de 

outras crianças com a mesma idade. 

Tendo em conta as três formas de apresentação da doença as crianças poderão 

apresentar diferentes sintomas. Assim, crianças cuja forma predominante é a 

hiperativa/impulsiva poderão: 

 Falar, correr e saltar constantemente  

 Tocar e brincar com qualquer coisa  

 Ter dificuldades em permanecer sentado durante as refeições ou na escola  

 Estar em constante movimento  

 Ter dificuldades em realizar tarefas que exijam maior tranquilidade  

 Mudar frequentemente de uma atividade para outra 

 Ser muito impacientes 

 Ter dificuldade em aguardar pelas coisas que querem  
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 Interromper as conversas e atividades dos outros  

 Responder a questões antes que estas tenham sido terminadas 

 Ter dificuldades em aguardar pela sua vez em filas, jogos ou atividades de 

grupo  

Já as crianças com sintomas de inatenção poderão: 

 Ter dificuldades em organizar tarefas e atividades  

 Ser facilmente distraídas por estímulos externos  

 Esquecer atividades diárias  

 Esquecer materiais necessários para a realização de tarefas e atividades (ex.: 

materiais escolares) 

 Evitar tarefas que exijam maior concentração (ex.: realização de trabalhos de 

casa) 

 Prestar menos atenção aos detalhes podendo cometer falhas na realização de 

trabalhos escolares ou outras tarefas 

 Não prestar atenção ao que lhes é dito  

 Ter dificuldade em focar-se numa só coisa e em seguir instruções  

 Ficar aborrecidas com uma atividade ao fim de pouco tempo 

 Ter dificuldade em processar a informação rapidamente[16,23] 

Estes sintomas são normalmente notados, em primeiro lugar, pelos pais, que podem 

perceber que as crianças perdem facilmente o interesse pelas coisas ou que 

apresentam dificuldades de autocontrolo. Na deteção de sintomas, os professores 

assumem também um importante papel ao notar que as crianças têm dificuldades em 

seguir regras, cumprir tarefas entre outros aspetos. 

 

7. Diagnóstico  

Estabelecer o diagnóstico clinico de PHDA é um processo complexo. Se por um lado 

cada criança tem a sua própria personalidade, energia e nível de desenvolvimento, 

muitos outros problemas como ansiedade, depressão ou dificuldades de 

aprendizagem poderão apresentar sintomas semelhantes aos observados na PHDA. 

Para além disso, acresce o facto de os sintomas poderem variar significativamente de 

pessoa para pessoa.  

Como tal, para que se estabeleça o diagnóstico é fundamental a realização de 

diversos testes por profissionais especializados (pediatra/ pedopsiquiatra) que, numa 

primeira fase, irão despistar outras situações ou doenças como: mudanças repentinas 

(ex.: morte de um familiar, divórcio dos pais, etc.), infeções no ouvido médio que 

possam causar problemas auditivos, problemas visuais, dificuldades de aprendizagem, 

ansiedade, depressão ou outros problemas psiquiátricos. O médico deverá também 
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procurar perceber junto daqueles que passam mais tempo com as crianças quais os 

sintomas que estas apresentam, há quanto tempo se manifestam e em que 

circunstâncias e de que forma o seu comportamento difere do das outras crianças. 

De modo a garantir um correto diagnóstico e tratamento, os profissionais 

especializados de saúde deverão seguir o estabelecido pelo Diagnostic and Statistical 

Manual (DSM-5) da American Psychiatric Association.[16] 

 

DSM-5 - Critérios de diagnóstico  

 

1. Hiperatividade/impulsividade: seis ou mais sintomas de 

hiperatividade/impulsividade persistentes pelo período mínimo de 6 meses e 

inconsistentes com o nível de desenvolvimento  

2. Desatenção: seis ou mais sintomas característicos de falta de atenção, 

persistentes por um período mínimo de 6 meses e inconsistentes com o nível 

de desenvolvimento 

Além disso, o médico deverá avaliar se: 

 os sintomas de hiperatividade/impulsividade surgiram antes dos 12 anos de 

idade 

 os sintomas estão presentes em diferentes circunstâncias  (ex.: em casa e na 

escola, com a família e amigos) 

 os sintomas interferem significativamente com a qualidade de vida das crianças  

 os sintomas não resultam de outras perturbações psiquiátricas (ex.: 

esquizofrenia, perturbação de humor) 

 

Existem também características associadas à PHDA que apoiam o seu diagnóstico 

como é o caso de atrasos na linguagem ou atrasos no desenvolvimento social, 

dificuldades em lidar com frustrações e irritabilidade. Estas características, apesar de 

não serem específicas desta doença, podem ocorrer concomitantemente. A falta de 

atenção verificada nestas crianças conduz frequentemente a problemas cognitivos 

demonstrados em testes de atenção e memória, bem como, nas funções cerebrais 

executivas. Contudo, estes testes não são suficientemente sensíveis e específicos 

para servir como indicadores de diagnóstico.[24] 

 

8. Tratamento  

Ainda que não se conheça, até à data, cura para a PHDA, existe um conjunto de 

tratamentos que permitem reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida destas 

crianças. Estes tratamentos incluem diversos tipos de psicoterapia, terapia 
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comportamental e farmacológica e requerem o envolvimento, não só das crianças, 

mas também dos pais, professores, terapeutas e familiares.[16] 

Estudos realizados por especialistas entre 2009-2010, tendo por base uma amostra de 

crianças dos Estados Unidos da América entre os 4 e os 17 anos de idade, 

demonstraram que, à exceção das crianças em idade pré-escolar, a maioria das 

crianças com PHDA estava a receber maioritariamente terapia farmacológica. Foi 

demonstrado também que uma percentagem significativa das crianças recebia 

simultaneamente terapia comportamental e farmacológica.[15] (ANEXO 5) 

 

Terapia comportamental  

A terapia comportamental é essencial no controlo da PHDA e deve ser iniciada a partir 

do momento em que o diagnóstico é estabelecido. Este tipo de terapia procura ajudar 

as crianças a criar rotinas, evitar distrações, limitar escolhas e estimulações 

excessivas e a adquirir uma melhor capacidade de socialização. Por outro lado, 

procura envolver familiares e educadores auxiliando-os a estabelecer objetivos, regras 

e recompensas, a interagir com as crianças e a implementar disciplina.[15,16] 

De acordo com as guidlines da American Academy of Pediatrics, a terapia 

comportamental deve ser usada como primeira linha de tratamento em crianças em 

idade pré-escolar (4-5 anos). Por outro lado, estudos demonstraram, igualmente, a 

importância da psicoterapia e da terapia comportamental dirigida aos pais, de modo a 

fornecer-lhes as ferramentas necessárias para lidar com esta doença.[15] 

 

Terapia farmacológica  

A intervenção farmacológica está normalmente indicada em casos de défice de 

atenção acentuado e em crianças com mais de 6 anos, embora, seja possível a sua 

indicação em idades inferiores caso a resposta à terapia comportamental não seja 

satisfatória.[25] 

Da terapia farmacológica fazem parte os medicamentos estimulantes, usados na 

maioria dos casos com elevada percentagem de sucesso, e medicamentos não 

estimulantes dos quais fazem parte os agonistas α-2-adrenérgicos, os inibidores da 

recaptação da serotonina e noradrenalina e outros antidepressivos.[22] 

 

Medicamentos não estimulantes 

a. Agonistas α-2-adrenérgicos: tratamento da hiperatividade ou da dificuldade em 

adormecer (ex.: guanfancina, clonidina) 

b. Inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina: usados como 

adjuvantes da terapêutica com estimulantes uma vez que parecem conduzir 
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indiretamente ao aumento da atividade dopaminérgica e noradrenérgica nos 

lóbulos frontais (ex.: atomoxetina (Strattera®)) 

c. Antidepressivos: usados em combinação com estimulantes por conduzirem ao 

aumento de dopamina e serotonina na fenda sináptica com elevado perfil de 

segurança e eficácia (ex.: imipramida (Tofranil®), bupropion (Wellbutrin®, 

Elontril®))[22] 

 

Medicamentos estimulantes 

Os psicoestimulantes são usados para o tratamento de doenças comportamentais em 

crianças, desde 1950. Em 1970, estudos revelaram a eficácia destes fármacos em 

crianças com PHDA, contudo, verificou-se igualmente uma melhoria ao nível da 

concentração e atenção em crianças sem a doença. 

Apesar da sua vasta utilização ao longo das últimas décadas, o mecanismo de ação 

destes fármacos e a forma como contribuem para a melhoria do comportamento 

impulsivo e desatento não estão completamente compreendidos. Sabe-se, todavia, 

que estes atuam em áreas do cérebro associadas ao controlo de impulsos e à 

atenção, como o córtex pré-frontal. A ação dos psicoestimulantes está também 

associada aos níveis de dopamina e noradrenalina no córtex cerebral, responsáveis 

pelos défices cognitivos na PHDA.[14] 

Vários estudos demonstraram que a eficácia destes fármacos resulta do bloqueio de 

transportadores da dopamina e da noradrenalina, da inibição da monoamina oxidase e 

do aumento da libertação de catecolaminas. Os estimulantes atuam, sobretudo, nos 

recetores DA D1 no córtex pré-frontal e nos recetores D2 do corpo estriado.[21] 

Os psicoestimulantes, atualmente aprovados pela FDA para o tratamento da PHDA 

são a dexanfetamina e o metilfenidato. Em Portugal, apenas o metilfenidato é 

atualmente utilizado na terapêutica. 

 

Metilfenidato  

O metilfenidato (Figura 1) é um derivado anfetamínico (Figura 2) que tem sido usado 

como primeira linha de tratamento da PHDA desde a década de 50 com elevada 

eficácia.[26] De facto, o metilfenidato reduz os sintomas de hiperatividade, 

impulsividade e inatenção em cerca de 60-90% das crianças com PHDA, melhorando 

a sua performance escolar, as suas capacidades de socialização e a qualidade de vida 

em geral.[27] (Tabela 3 e Tabela 4) 
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Tabela 3 – Formas de apresentação de metilfenidato em Portugal. 
[25,30]

 

Forma de apresentação Duração terapêutica Nome comercial 

Libertação imediata ~4 horas Rubifen® 

Libertação prolongada 8-12 horas Ritalina LA® 

Concerta® 

Crianças < 6 anos: Duas tomas diárias  

Dose inicial: 2,5 - 5 mg 

Dose máxima: 45 mg/dia (se peso < 25 kg) 

 60 mg/dia (se peso > 25 kg) 

 

Crianças > 6 anos: Duas tomas diárias  

Dose inicial: 5-10 mg 

Dose máxima: 60 mg/dia 

 

 

 

Tabela 4 – Características farmacocinéticas do metilfenidato. 
[22]

 

Absorção Distribuição Metabolismo Eliminação 

Biodisponibilidade: ~30%  

Pico plasmático: 6-8h  

Início de ação  

Libertação imediata: ~2h 

Libertação prolongada: 1-2h 

 

Ligação a 

proteínas: 10-33% 

 

Metabolizado 

maioritariamente 

a PPAA 

 

 

 

 

Excreção: urina  

(90%) 

 

 

 

 

Figura 2 – Estrutura química geral das 

anfetaminas.
[29]

 
Figura 1 – Estrutura química do metilfenidato. 

[28]
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Mecanismo de ação  

Os efeitos benéficos do metilfenidato 

na PHDA resultam do bloqueio dos 

transportadores da dopamina (NET e 

DAT), impedindo, sobretudo, a 

recaptação deste neurotransmissor 

pelo neurónio pré-sináptico (Figura 4), 

do aumento da libertação de 

catecolaminas das vesículas de 

armazenamento citoplasmáticas pré-

sinápticas, da inibição da MAO e do 

bloqueio da captação de dopamina 

para as vesiculas de armazenamento citoplasmáticas neuronais, tornando a dopamina 

mais disponível na fenda sináptica.[21,31] 

 

Interações  

Durante o tratamento com metilfenidato é importante ter em conta possíveis interações 

com outros estimulantes do sistema nervoso central e IMAO, com álcool e cafeína. O 

metilfenidato pode também aumentar o efeito dos antidepressores tricíclicos e dos 

inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Por seu lado, a carbamazepina reduz 

as concentrações de metilfenidato. [25,30] 

 

Contra-indicações  

Esta terapêutica está contra-indicada em casos em que as crianças apresentem 

tiques, glaucoma, epilepsia ou doenças cardiacas. [25,30] 

 

Efeitos adversos 

Os efeitos adversos mais reportados são a diminuição do apetite, problemas de sono, 

ansiedade e irritabilidade, dores de estômago e de cabeça sendo que a maioria dos 

sintomas poderá diminuir ou desaparecer ao longo do tempo ou com doses mais 

baixas de metilfenidato. Contudo, é fundamental que os pais e cuidadores prestem 

atenção a alguns aspetos e os reportem ao médico. No que se refere à perda de 

apetite, os pais deverão assegurar que as crianças se alimentam corretamente de 

modo a poderem garantir que estas mantêm o peso e o crescimento adequado 

durante a toma da medicação. Quanto aos problemas de sono poderá ser necessário 

diminuir as doses ou ajustar os horários das tomas de metilfenidato. Em casos mais 

Figura 3 – Mecanismo de ação do menilfenidato.
[12]
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graves, o médico poderá prescrever antidepressivos de forma a melhorar este efeito 

adverso. 

Efeitos adversos menos comuns do tratamento com metilfenidato incluem o 

desenvolvimento de movimentos súbitos e repetitivos (tiques) e alterações da 

personalidade, podendo as crianças parecer apáticas e sem emoções.[16,25]  

Ao longo dos últimos anos a preocupação acerca da segurança do metilfenidato tem 

aumentado, principalmente, no que diz respeito à possibilidade de desenvolvimento de 

doenças cardio e cerebrovasculares. Consequentemente, a Comissão Europeia 

requisitou à CHMP (The Committee for Medicinal Products for Human Use) um estudo 

aprofundado da relação risco-beneficio do metilfenidato. O Comité concluiu que os 

benefícios do uso de medicamentos contendo metilfenidato superam os riscos e que o 

seu uso está aprovado para o tratamento da PHDA em crianças com idade superior a 

seis anos. Todavia, é importante que sejam feitos exames antes do início do 

tratamento e monitorizações regulares dos parâmetros cardiovasculares durante o 

mesmo.[32]  

 

Existe também uma grande preocupação no que se refere aos efeitos adversos dos 

estimulantes a longo prazo. Vários estudos têm sido realizados ao longo das últimas 

décadas, contudo, estes estão sujeitos a grandes limitações como o baixa duração de 

exposição ao fármaco e o facto de a maioria assumir que uma dose de metilfenidato é 

equivalente a metade de igual dose de anfetaminas.[33]   

Estudos realizados em animais expostos de forma crónica a anfetaminas 

demonstraram que estes exibiam tolerância ou sensibilização durante a administração 

destes fármacos. Para além das adaptações neurobiológicas, tem-se procurado 

perceber se a exposição prolongada a anfetaminas poderá conduzir ao 

desenvolvimento de danos no sistema nervoso central. Embora este aspeto esteja em 

estudo, as conclusões tiradas ainda não são claras, todavia, evidências mostram que 

a neurotoxicidade será resultado do aumento dos níveis de dopamina devido ao 

rompimento das vesiculas de armazenamento provocado pelas anfetaminas, o que 

conduz à acumulação de espécies reativas de oxigénio e, consequentemente, ao dano 

dos terminais nervosos. No entanto, o mesmo não se verifica no caso do metilfenidato. 

Tal, dever-se-á ao mecanismo de ação deste fármaco, maioritariamente relacionado 

com o bloqueio da recaptação de dopamina pelo DAT. 

 

O efeito do metilfenidato no crescimento é outro dos aspetos que tem sido alvo de 

estudo ao longo dos últimos anos. De acordo com um estudo prospetivo longitudinal 

foi demonstrado que, de facto, poderão ser esperadas alterações ao nível do 



31 
 

crescimento após vários anos de exposição e que estas alterações serão tanto 

maiores quanto mais elevadas as doses de metilfenidato. Por seu lado, ficou 

demonstrado que alterações significativas no peso requerem a toma diária de doses 

de metilfenidato superiores a 1,5 mg kg dia-1. Um estudo da NIMH verificou ainda que 

depois de uma exposição de 12 meses ao metilfenidato os efeitos no crescimento 

eram superiores em crianças entre os 3 e os 5 anos de idade. Porém, estudos deste 

efeito adverso estão sujeitos a diversas limitações como questões éticas, a 

necessidade de longos períodos de seguimento e a grande variabilidade nos efeitos, 

pelo que os resultados são controversos. 

 

A associação entre o consumo de metilfenidato durante a infância e o aumento do 

risco de consumo de substâncias de abuso tem sido descrita embora, frequentemente, 

se defenda que tal reflete as características típicas da doença (atitude desafiante, 

conflituosa, antissocial) e não seja consequência do seu tratamento. Assim sendo, 

recentemente tem-se procurado estudar se a medicação estimulante assume alguma 

importância no que se refere ao aumento do risco de abuso de substâncias para além 

do risco associado à PHDA isoladamente. Um estudo de meta-análise concluiu que o 

tratamento com estimulantes não tem qualquer efeito no risco subsequente de abuso 

de substâncias podendo mesmo diminuir este risco em 50%. Outros estudos 

corroboraram esta hipótese tendo-se verificado não só que o tratamento da PHDA 

com estimulantes pode proteger contra abuso de substâncias ilícitas, mas também, 

que esta proteção é máxima quando o tratamento com estimulantes se inicia antes do 

ensino secundário. Porém, verificou-se que quando a terapêutica com estimulantes é 

iniciada em fases mais tardias do desenvolvimento poderá funcionar como 

desencadeador do consumo destas substâncias, pelo que se conclui que os 

benefícios/risco dos estimulantes dependem da etapa do desenvolvimento em que as 

crianças com PHDA se encontram. [33]   

Tendo em conta todos estes aspetos, pode concluir-se que embora o tratamento da 

PHDA com psicoestimulantes seja eficaz e bem tolerado pela maioria dos pacientes 

há, ainda, um longo trabalho a ser feito por parte dos investigadores no que se refere 

aos efeitos destes fármacos a longo prazo, nomeadamente, através da identificação 

de fatores de risco individuais, bem como, marcadores genéticos e biológicos 

associados ao risco de efeitos adversos.  

 

9. Dados relativos ao consumo de metilfenidato  

Nos últimos anos tem aumentado a preocupação no que se refere ao aumento do 

consumo de metilfenidato em crianças com PHDA. Em 2005, foi publicado um estudo 
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comparativo do consumo mundial de metilfenidato entre 1999 e 2003 tendo-se 

verificado um aumento significativo do consumo em grande parte dos países. [14] 

(ANEXO 6) Mais recentemente, dados do CDC relativos ao estudo “Trends in the 

Parent-Report of Health Care Provider-Diagnosis and Medication Treatment for ADHD: 

United States, 2003—2011” revelaram que a percentagem de crianças entre os 4-17 

anos de idade sujeitas a medicação para o tratamento da PHDA aumentou cerca de 

28% entre 2007 e 2011, ou seja, um acréscimo de aproximadamente 7% por ano.[18] 

Em Portugal, não existem ainda dados concretos acerca do consumo deste fármaco. 

Em 2007, foi publicado na Revista Pais & Filhos que entre 1993 e 2003 o consumo de 

medicamentos para tratamento da PHDA aumentou cerca de 274%. De acordo com a 

mesma publicação, com base no número de vendas, em 2006 entre seis a oito mil 

crianças e adolescentes estavam a ser medicadas com este tipo de medicação 

enquanto em 2004 seriam três mil e em 2003 apenas 400 crianças.[34] 

Dados da IMS Health mostram que as vendas deste fármaco disparam a cada ano que 

passa em Portugal, seguindo-se sempre o mesmo padrão de vendas: um disparo 

significativo no início do ano letivo e uma quebra acentuada no verão, tal como se 

verificou em 2009 com 4491 vendas em agosto e 13 206 vendas em setembro, uma 

diferença de cerca de 200%, atingindo-se o pico de vendas em novembro com mais de 

17 mil vendas. Entre maio de 2009 e abril de 2010 venderam-se em Portugal cerca de 

157 mil embalagens de medicamentos contendo metilfenidato o que representa uma 

despesa de 3,6 milhões de euros. Estes valores representam um aumento de 35% nas 

vendas comparativamente com os dados obtidos nos dois anos precedentes.[35] 

Notícias recentes dão conta que em 2014 terão sido vendidas 280 000 embalagens de 

metilfenidato.[36] 

De modo a verificar esta tendência de vendas, procedi à recolha de dados relativos à 

venda de metilfenidato na FMR entre 2009 e 2015. Tendo em conta os dados 

recolhidos, verificou-se que em 2010 deu-se o primeiro pico de vendas de 

metilfenidato, seguido de uma quebra as vendas no ano seguinte. Entre 2012 e 2014 

verificou-se uma tendência crescente nas vendas com um aumento de cerca de 62%. 

(Gráfico 1). Verificou-se igualmente que as vendas obedecem a um padrão, ocorrendo 

um pico durante o período letivo e uma quebra durante as férias escolares, sobretudo, 

durante os meses de verão (Gráfico 2). Em 2015, nos primeiros meses do ano, a 

tendência crescente parece manter-se, assumindo um padrão semelhante ao 

observado nos anos anteriores (Gráfico 3). 
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Gráfico 1 – Número de vendas de metilfenidato entre 2009-2014 na FMR. 

 

 

Gráfico 2 – Padrão de vendas de metilfenidato, por mês, entre 2012-2014 na FMR. 

 

 

Gráfico 3 – Padrão de vendas de metilfenidato entre janeiro-maio de 2015, na FMR. 
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10. Casos clínicos  

Com o intuito de perceber melhor a realidade da PHDA, procurei recolher informações 

junto de pais de crianças com esta patologia e professores, uma vez que, estes 

contactam de perto com estas crianças. Nesse sentido, pedi a uma utente da FMR, 

mãe de uma criança com esta perturbação que me falasse um pouco da sua 

experiência. Por outro lado, elaborei um pequeno questionário (ANEXO 7), destinado a 

uma professora do ensino básico, também utente da FMR, que se disponibilizou de 

imediato para relatar a sua experiência com crianças com PHDA. 

 

Caso 1  

 
A senhora MR desloca-se frequentemente à FMR para adquirir Ritalina® (X) para o 

filho de 13 anos, ao qual foi diagnosticada PHDA aos 10 anos de idade. Durante o 

estágio procurei falar com a utente de forma a perceber que sintomas o filho 

apresentava, como se desenrolou o processo de diagnóstico e tratamento, entre 

outros aspetos. 

Segundo esta, o filho desde sempre mostrou ser uma criança irrequieta e “difícil de 

controlar” (sic). Quando entrou para a escola tinha dificuldades em permanecer quieto 

na sala de aula, em prestar atenção e, em casa, era sempre difícil fazer com que este 

realizasse as tarefas da escola. Por outro lado, mostrava muita energia e “parecia 

nunca se cansar” (sic) levando os pais a exaustão. Contudo, estes achavam que o 

filho era apenas uma criança que não gostava da escola e muito enérgica.  

Quando iniciou o ensino preparatório recebia constantemente recados por parte dos 

professores devido a mau comportamento e terminou o primeiro período com nota 

negativa em todas as disciplinas. Nessa altura, por recomendação do diretor de turma, 

os pais decidiram descrever a situação ao médico pediatra que logo na primeira 

consulta suspeitou que pudesse tratar-se de uma caso de PHDA. Numa primeira fase, 

a mãe diz ter negado o diagnóstico não aceitando que o filho pudesse ter a doença. 

Segundo ela o filho “era preguiçoso e irrequieto, não tinha doença nenhuma, precisava 

apenas de disciplina” (sic). Depois de terem procurado inúmeros médicos 

especialistas, os pais acabaram por aceitar o diagnóstico. 

O tratamento passou desde logo pela administração de metilfenidato, apesar da 

resistência por parte dos pais. De acordo com a utente, foi inicialmente difícil aceitar 

que o filho tivesse que estar sobre o efeito de um medicamento, sobre o qual se 

levantam tantas questões, para que pudesse desempenhar as tarefas de uma “criança 

normal” (sic). 
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Ao fim de três anos de tratamento, a mãe diz que se verificaram algumas melhorias ao 

nível do desempenho escolar e do comportamento hiperativo e impulsivo, ainda que 

seja necessário um acompanhamento constante por parte dos pais e professores. 

Quanto aos efeitos secundários do medicamento estes passam, sobretudo, pela perda 

de apetite e dificuldades em adormecer. 

Na opinião desta mãe, o tratamento com metilfenidato não é a “solução ideal” (sic) 

para o tratamento desta doença, contudo, perante a exaustão e a necessidade de 

oferecer uma melhor qualidade de vida ao filho esta é a “solução possível”. 

 

Caso 2 

No presente ano letivo, a professora VA recebeu nas suas turmas dois alunos que 

estavam sinalizados como alunos com PHDA não se encontrando ao abrigo do 

Decreto-Lei 3/2008 de 7 de Janeiro uma vez que não apresentam “limitações 

significativas ao nível da atividade e da participação, num ou vários domínios de vida, 

decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente, resultando 

em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da 

mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social e 

dando lugar à mobilização de serviços especializados para promover o potencial de 

funcionamento biopsicossocial”.  

De acordo com a sua perspetiva, estes alunos apresentam características que os 

distinguem dos restantes devido aos sintomas que apresentam, nomeadamente: 

dificuldade em permanecer focado e prestar atenção, dificuldade em controlar o seu 

comportamento e em pensar antes de agir. Durante o tempo que permanecem na 

escola estas crianças estão, constantemente, a mexer as mãos e/ou pés quando 

sentados e não conseguem permanecer parados num lugar por muito tempo. São 

alunos que têm bastante dificuldade em respeitar o tempo de intervenção dos colegas 

interrompendo constantemente a fala do(s) outro(s). Apresentam impaciência em 

responder às questões, muitas vezes, respondendo sem as perguntas terem sido 

concluídas.  

Relativamente à apresentação do seu ponto de vista, estes alunos têm bastante 

dificuldade em serem objetivos e concisos na estruturação de uma resposta focando 

bastantes detalhes desnecessário para a apresentação de uma conclusão. Em 

situações de stresse ou conflito com os pares, a comunicação costuma ser compulsiva 

tendo dificuldade em controlar os impulsos, concedendo respostas inadequadas e 

provocando, muitas vezes, situações constrangedoras e/ou ofensivas. Têm um 

temperamento explosivo: não suportam críticas ou provocações. Devido a estes 

sintomas são alunos que apresentam algumas dificuldades na interpretação e 
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compreensão dos conteúdos sendo notório nos seus resultados nas provas de 

avaliação escrita.   

Depois de medicados adequadamente estes alunos melhoram, significativamente, a 

capacidade de controlo do foco da atenção e da impulsividade. No entanto, a 

professora VA diz notar que estas crianças ao longo do tempo vão perdendo, 

gradualmente, este controle devido, muitas vezes, ao esquecimento por parte dos pais 

de medicarem os filhos. De acordo com a sua experiência, a longo prazo, o efeito da 

medicação parece minimizar-se, pelo que tratamentos exclusivamente baseados em 

medicação, mesmo que tragam efeitos positivos a curto prazo, a médio e longo prazo 

mostram-se insuficientes para atender às necessidades, especialmente com 

organização, autocontrolo, equilíbrio emocional e capacidade de relacionamentos 

sociais.  

No seu ponto de vista, o processo de adaptação e adequação da dose necessária a 

cada criança surge como um ponto penoso para as mesmas uma vez que estas, até 

estarem adaptadas ao medicamento passam por períodos de “overdose” não 

conseguindo ter autonomia para a realização de maior parte das tarefas escolares.   

 

De forma que estas crianças beneficiem de momentos produtivos de aprendizagem, a 

professora VA procura introduzir medidas que visam motivar e manter estas crianças 

estimuladas, tais como:  

 Colocar estes alunos sentados na primeira mesa da fila de centro, longe das 

portas e janelas, para evitar que se distraiam com outros estímulos e afastados 

dos cantos onde a reverberação do som é maior evitando maiores focos de 

distração 

 Colocar estes alunos perto de colegas que não os provoquem e que lhes 

transmitam calma e serenidade 

 Responsabilizar estes alunos por diferentes funções na rotina da turma como a 

distribuição e recolha de fotocópias e trabalhos, a escrita do sumário, a 

realização de recados a membros da direção ou corpo docente e não docente 

 Procurar apresentar atividades diversificadas com recurso a materiais didáticos 

 Repetir várias ordens e instruções usando frases mais curtas e simples 

 Procurar dar supervisão adicional a estes alunos nas horas de apoio ao estudo 

 Procurar reforçar positivamente estes alunos quando são bem-sucedidos, 

elogiando e incentivando o que aqueles alunos têm de bom e valioso 

 Procurar estimular o trabalho de grupo em pequeno número inserindo estes 

alunos em grupos aleatórios de forma que estes possam ter esperiências 

sociais diversificadas 
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Uma vez que esta é uma perturbação tão frequente nos dias de hoje, os professores, 

acabam, por detetar possíveis situações de PHDA. No ano transato, a professora VA 

sinalizou um aluno aos pais para que pudessem procurar um especialista. Tal acabou 

por se verificar, o aluno foi diagnosticado com PHDA tendo-lhe sido realizado um 

plano de intervenção. Este aluno encontra-se, neste momento, medicado. 

 

Segundo a sua experiência os pais com que tem contacto apresentaram-se sempre 

preocupados (sobretudo relativamente ao uso de medicamentos) e recetivos em 

procurar caminhos alternativos para melhorar os comportamentos e impulso dos filhos 

de forma a melhorar o seu aproveitamento escolar.  

 

11. Discussão  

O aumento no número de crianças diagnosticadas com PHDA a nível mundial, bem 

como, o aumento da prescrição de estimulantes para o tratamento da doença tem 

gerado alguma controvérsia e discussão entre a comunidade científica. Este é um 

tema complexo que leva a que sejam levantadas questões éticas e preocupação no 

âmbito da saúde pública, sobretudo, no que se refere à validade do diagnóstico e à 

segurança e eficácia do tratamento com fármacos psicoestimulantes. 

No que diz respeito à validade do diagnóstico, as questões levantadas resultam do 

facto de se tratar de uma doença psiquiátrica e, como tal, de difícil diagnóstico, uma 

vez que tem por base sintomas comportamentais, não havendo exames laboratoriais 

que permitam detetar inequivocamente a doença. Este problema é exacerbado pelo 

facto de os sintomas da PHDA serem difíceis de distinguir dos comportamentos típicos 

da infância.  

Algumas correntes de opinião têm afirmado que, em grande parte dos casos, o 

diagnóstico poderá ser resultado de pressões culturais que visam controlar o 

comportamento social e uma performance escolar indesejável segundo os padrões 

socialmente estabelecidos pela comunidade, pelos pais e educadores. De acordo com 

os defensores desta corrente, a PHDA não é uma doença real, mas sim, o resultado 

de uma sociedade cada vez mais exigente com as suas crianças. 

Por sua vez, o “lado científico’  do debate refere que existem já bases científicas que 

comprovam a validade da doença como é o caso das descobertas ao nível das 

alterações genéticas e os resultados de neuroimagem que demonstram as diferenças 

entre as crianças portadoras de PHDA e as crianças sem a doença. 

Assim, independentemente da posição defendida, é fundamental que que os métodos 

de diagnóstico sejam padronizados e consistentes de forma a evitar erros de 

diagnóstico. Além disso, o diagnóstico apenas deverá ser estabelecido após um longo 
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processo de acompanhamento da criança por técnicos especializados e com base em 

relatos daqueles que com ela convivem. Por outro lado, é essencial que se procure 

entender de forma concreta qual a etiologia da doença e quais as causas genéticas e 

socias que estão na sua origem. Havendo um conhecimento claro da doença bem 

como métodos de diagnóstico concretos será, igualmente, possível optar pelo 

tratamento adequado da PHDA e fazer um uso correto do medicamento, evitando que 

crianças estejam sujeitas a terapêuticas estimulantes sem que tal seja indispensável.  

Para além da problemática relativa à validade do diagnóstico da doença, questões 

éticas têm sido levantadas relativamente ao uso de fármacos estimulantes em 

crianças. Até à data, fármacos como o metilfenidato têm-se revelado seguros e 

eficazes, contudo, ainda surgem dúvidas relativamente aos seus efeitos neurológicos 

a longo prazo. Tal acontece, sobretudo, devido ao facto de a maioria destes fármacos 

terem sido testados exclusivamente em adultos e não em crianças.[14] 

Por fim, outra problemática tem surgido recentemente e diz respeito ao consumo ilícito 

destes medicamentos por estudantes que visam, desta forma, melhorar a sua 

performance escolar. Ainda que não existam dados concretos, é frequentemente 

noticiado que o consumo de metilfenidato de forma ilícita é cada vez mais comum 

entre os estudantes, principalmente, no ensino secundário e universitário. 

Assim, pode-se concluir que este é um tema de enorme relevância no âmbito da 

saúde pública e que exige, a curto prazo, a intervenção de pais, educadores e, acima 

de tudo, de profissionais de saúde de entre os quais, o farmacêutico que pelo seu 

conhecimento e pela sua proximidade dos utentes desempenha aqui um papel 

fundamental. 

 

 

12. Impacto do trabalho desenvolvido  

Durante o desenvolvimento deste tema ao longo do estágio pude contar com a 

colaboração de todos os membros da FMR, não só no que se refere à recolha de 

informação e dados estatísticos, mas também, na discussão de aspetos que 

considerávamos pertinentes. Assim, e porque desde o início todos me incentivaram e 

acharam que este seria um tema de extrema importância, após a conclusão do tema 

procedi à elaboração de um folheto informativo destacando aspetos, maioritariamente, 

relativos ao tratamento farmacológico da PHDA, de forma a auxiliar a equipa na 

transmissão de informação aos utentes. Este folheto ficará exposto na FMR para que 

possa ser consultado pela equipa sempre que necessário. (ANEXO 8) 
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VACINA PREVENAR 13® - Importância da vacinação em 

crianças e adultos 

 

1. Contextualização  

A pneumonia é uma das principais causas de morte em crianças, pelo que ao longo 

das últimas décadas tem-se procurado reunir esforços de forma a diminuir as taxas de 

mortalidade. Estima-se que cerca de 2 milhões de crianças, abaixo dos cinco anos de 

idade, morrem anualmente devido a esta doença e que mais de 800 000 destas 

mortes se devem a infeções por Streptococcus pneumonia.[37] Só em 2011, os casos 

de doença pneumocócica foram cerca de três vezes superiores à combinação de 

outras doenças graves comuns na infância (sarampo, papeira, hepatipe A).[38] A 

introdução de vacinas como a Prevenar 13® (Pfizer) (PVN13), não só em países 

desenvolvidos, mas também, em países em desenvolvimento terá um grande impacto 

na redução da mortalidade infantil, esperando-se que cerca de 700 000 vidas sejam 

poupadas só em 2015 e cerca de 7 milhões em 2030. [37] 

Por outro lado, sabe-se que o risco de desenvolvimento de pneumonia adquirida na 

comunidade e de doença invasiva pneumocócica aumenta com a idade pelo que a 

introdução desta vacina será extremamente útil em idosos. Só nos EUA, anualmente 

surgem cerca de 400 000 casos desta doença em adultos com idade superior a 50 

anos.[39] Estudos indicam que a PVN13 poderá reduzir a incidência de pneumonia 

causada por Streptococcus pneumonia, em idosos, em cerca de 50%.[40] 

Por tudo isto, a introdução desta vacina é de extrema importância no âmbito da saúde 

pública. Contudo, por se tratar de uma vacina recentemente recomendada, ainda 

surgem várias questões por parte dos utentes quanto à sua utilização, tal como pude 

constatar durante o atendimento na FMR. Se por um lado os pais apresentam algumas 

dúvidas relativamente à administração da vacina às suas crianças, por outro, 

desconhecem que a vacina poderá ser, igualmente, administrada em adultos. Nesse 

sentido e por sugestão da equipa da FMR, resolvi elaborar folhetos informativos cujos 

alvos seriam preferencialmente os pais das crianças que se dirigem à FMR para 

adquirir a vacina, mas também, utentes idosos que, na maioria dos casos, 

desconhecem a sua importância. 

 

2. Introdução  

A bactéria Streptococcus pneumonia é responsável pelo desenvolvimento de 

pneumonia, meningite, septicemia, sinusite e otite média em crianças e adultos de 

todo o mundo, sendo transmitida de pessoa para pessoa através de secreções 
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respiratórias. Ainda que existam cerca de 90 serotipos da bactéria, sabe-se que 

apenas alguns serão responsáveis pelo desenvolvimento da doença.[41] 

 

3. Prevenar 13®  
 

Composição  

Em 2010 a FDA aprovou a vacina pneumocócica polissacárida conjugada 13-valente 

(Prevenar 13®) para a prevenção da doença pneumocócica invasiva. A PVN13 

contém os mesmos serotipos da vacina pneumocócica polissacárida conjugada 7-

valente (Prevenar®) (serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F e 23F do Streptococcus 

pneumoniae) anteriormente aprovada, e seis novos serotipos (1, 3, 5, 6A, 7F e 19A) 

conjugados com a proteína transportadora CRM197 (mutante não tóxico da proteína 

diftérica).
[42] Pensa-se que a nível europeu estes serão os serotipos responsáveis pelo 

desenvolvimento de doença invasiva em crianças em cerca de 70 a 100% dos casos, 

e por 50 a 76% dos casos em adultos.[40] 

 

Esquemas de imunização  

A vacina PVN13 está indicada para todos os lactentes e crianças entre as 6 semanas 

e os 17 anos de idade e grupos de risco (ANEXO 9) podendo ser também 

administrada em adultos com idade igual ou superior a 18 anos e idosos. [40,41] 

De acordo com o grupo em que se enquadram poderão ser estabelecidos diferentes 

esquemas de imunização, tal como exemplificado na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Esquemas de imunização relativos à vacina Prevenar 13® de acordo com a faixa etária.
 [40,41]

 

Idade Esquema de imunização 

Lactentes entre as 6 semanas-6 meses 3 doses: 2, 4 e 12-15 meses  
*integrado no Plano Nacional de Vacinação  

Lactentes entre os 7-11 meses 2 doses com pelo menos um mês de 

intervalo entre doses 
*recomendada uma terceira dose no segundo ano de 

vida 

Crianças entre 12-23 meses 2 doses com pelo menos dois meses de 

intervalo entre doses 

Crianças e adolescentes entre 2-17 anos Dose única  

 

≥ 18 anos e idosos  

Dose única  
* a necessidade de revacinação com uma dose adicional 

de Prevenar 13 não foi estabelecida 

 

Reações adversas  

A segurança da PVN13 foi testada em crianças saudáveis entre as 6 semanas e os 15 

meses de idade às quais estavam a ser administradas outras vacinas 

concomitantemente. De acordo com os ensaios realizados as reações adversas mais 
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frequentemente verificadas (em mais de 20% das crianças) foram: reações no local de 

administração (sensibilidade, tumefação, dor), febre, diminuição do apetite, distúrbios 

gastrointestinais (vómitos/diarreia), irritabilidade e distúrbios de sono, sendo que na 

maioria dos casos as reações foram moderadas e transitórias.[40,42] Os ensaios clínicos 

realizados em adultos e idosos demonstraram uma menor frequência de reações 

adversas em idades mais avançadas e uma maior frequência destas em adultos mais 

jovens. As reações manifestadas são semelhantes às que ocorrem em crianças, 

contudo, poderão manifestar também fadiga, dores musculares, dores nas articulações 

e cefaleias.[39] 

 

Interações/ Contraindicações  

Esta vacina tem sido administrada em simultâneo com outras vacinas que constam no 

plano de vacinas pediátricas (difteria, tétano, Haemophilus influenzae tipo b, 

poliomielite inativada, rotavírus, hepatite B, rubéola, varicela, tosse convulsa acelular 

ou celular, sarampo, papeira e meningocócica do serogrupo C) sem que se tenham 

verificado efeitos adversos na segurança ou na imunogenicidade.[42] Em adultos, a 

resposta imune parece ser diminuída quando esta vacina é administrada juntamente 

com a vacina da gripe sazonal.[39]  

A PVN13 não deve ser administrada em indivíduos com história de reações alérgicas 

severas a algum dos componentes presentes na vacina, bem como, durante a 

gravidez e a amamentação, uma vez que não existem estudos suficientes que 

comprovem a sua segurança.[39,40] 

 

Avaliação de eficácia  
 
Lactentes e crianças  
 
A eficácia da vacina PVN13 foi avaliada por comparação com a vacina anteriormente 

aprovada, Prevenar®, tendo em conta diferentes esquemas de imunização. Nos 

diferentes estudos as respostas imunitárias foram avaliadas através da percentagem 

de indivíduos com IgG séricas específicas antipolissacáridos dos serotipos ≥0,35 µg/ml 

medidas um mês após a terceira dose e por comparação das concentrações médias 

geométricas de IgG determinadas por ELISA um mês após a quarta dose. Comparam-

se também os títulos de anticorpos funcionais (OPA) entre os indivíduos vacinados 

com PVN13 e Prevenar. Estes estudos visavam comprovar a não inferioridade da 

nova vacina face à anterior. 

No que se refere à percentagem de indivíduos com IgG séricas ≥0,35 µg/ml verificou-

se a não inferioridade para 10 dos 13 serotipos. As exceções foram os serotipos 6B, 

9V e 3, ainda que, as diferenças não tenham sido significativas. Verificou-se também 
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que esta vacina induziu anticorpos funcionais para os 13 serotipos da vacina. Quanto 

às concentrações médias geométricas de IgG, o critério de não inferioridade da 

PVN13 foi encontrado para 12 dos 13 serotipos (exceção para o serotipo 3). [40,43] 

Adultos e idosos 
 
Os estudos realizados em adultos foram estabelecidos por comparação com uma 

vacina contra a doença invasiva contendo polissacáridos de 23 tipos diferentes de 

Streptococcus pneumonia (vacina polissacárida 23-valente) (PPVS23), 12 dos quais 

comuns à PVN13. A resposta ao serotipo 6A, presente apenas na PVN13 foi avaliada 

pela demonstração de um aumento do título específico OPA, 4 vezes superior aos 

níveis anteriores à imunização. Para a avaliação da eficácia contra a doença invasiva 

pneumocócica e pneumonia procedeu-se ao cálculo dos títulos médios geométricos 

dos anticorpos funcionais OPA um mês após cada vacinação. Os ensaios 

demonstraram a segurança e eficácia da PVN13 em adultos, incluindo aqueles 

anteriormente vacinados com a vacina 23-valente. 

No que se refere à demonstração da não inferioridade da PVN13, em adultos não 

vacinados anteriormente com a vacina PPVS23 verificou-se a não inferioridade da 

PVN13 face à PPSV23 para os 12 serotipos comuns. Verificou-se, ainda, uma 

superioridade estatisticamente significativa para 9 serotipos em adultos vacinados com 

PVN13. Resultados semelhantes foram verificados em adultos previamente vacinados 

com PPVS23, sendo que neste caso a superioridade da PVN13 foi verificada para 10 

dos 12 serotipos em comum. [40,43]  

 

4. Impacto da atividade  

De forma a transmitir estas informações relativas à PVN13 procedi à elaboração de 

um folheto através do qual procurei sensibilizar os utentes da FMR para a importância 

desta vacina no âmbito da saúde pública. (ANEXO10). 

Este folheto informativo foi entregue aos pais que se dirigiram à farmácia para adquirir 

a vacina para os seus filhos e a utentes idosos. Foram também colocados folhetos na 

área de espera da FMR para que todos os utentes pudessem ter acesso à informação. 

Tanto os pais como os utentes idosos aos quais se entregou o folheto mostraram-se 

muito recetivos e satisfeitos com a informação obtida. Grande parte dos utentes referiu 

que desconhecia que esta vacina poderia ser administrada em adultos. Durante todo o 

tempo estive disponível para responder às questões colocadas pelos utentes que na 

maioria dos casos perguntavam como poderiam ter acesso à vacina ou se poderiam 

pedir ao seu médico de família que a prescrevesse. 
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ANEXO 1 – Espaço físico e funcional da FMR. 
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ANEXO 2 – Ordens de recolha emitidas pelo INFARMED. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 – Manipulados preparados durante o estágio curricular. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 – Crianças entre 4-17 anos de idade diagnosticadas com PHDA, por idade e 

sexo, nos EUA entre 2003-2011. [19] 

 

ANEXO 5 – Frequência dos tratamentos aplicados em crianças com PHDA, por faixa 

etária, entre 2009-2010 nos EUA .[15] 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 – Consumo mundial de metilfenidato entre 1999-2003.[14] 

 

 

ANEXO 7 – Questionário entregue à professora VA no âmbito do tema desenvolvido 

acerca PHDA. 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 – Folheto informativo – Perturbação de hiperatividade e défice de atenção. 

 



 

 



ANEXO 9 – Grupos de risco abrangidos pela vacinação gratuita contra a doença 

invasiva pneumocócica. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 10 – Folheto informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


