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Resumo 

O estágio curricular, desenvolvido no último semestre do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, permite aos estudantes contactarem com a realidade laboral e 

aplicarem os conhecimentos teóricos e práticos que adquiriram ao longo dos cinco anos de 

curso nas várias tarefas e situações que surgem no dia-a-dia numa farmácia comunitária ou 

hospitalar.  

O meu estágio curricular foi realizado na Farmácia Castro Carneiro, no concelho de Vila 

Nova de Gaia, durante um período de seis meses, entre 14 de Maio e 14 de Novembro de 

2014, sob orientação da Dra. Maria Armanda Castro Carneiro. 

O presente relatório de estágio tem como finalidade descrever os conhecimentos 

adquiridos, os obstáculos encontrados, as várias tarefas e atividades desenvolvidas ao 

longo do estágio, bem como descrever a minha participação e contributo para a Farmácia 

Castro Carneiro. Com este propósito, o relatório de estágio encontra-se dividido em duas 

partes distintas. 

A primeira parte refere-se às várias atividades que realizei ao longo do estágio 

curricular, ou seja, ao trabalho diário que realizei na farmácia. Descreve de forma sucinta e 

objetiva o funcionamento da Farmácia Castro Carneiro e as várias tarefas que o 

farmacêutico realiza numa comunitária, desde a dispensa de medicamentos, 

aconselhamento farmacêutico, conferência de receituário, produção de manipulados, gestão 

de stocks, até à realização de encomendas.  

A segunda parte diz respeito aos dois temas que desenvolvi detalhadamente ao longo 

do estágio e que foram disponibilizados na Farmácia Castro Carneiro. 

O primeiro tema incide na tão falada “doença da moda”, a Perturbação de 

Hiperatividade e Défice de Atenção. Com o intuito de informar os pais, familiares e a 

população em geral e desmitificar esta patologia neurocomportamental elaborei um panfleto 

informativo. 

O segundo tema que desenvolvi foi a Doença de Alzheimer, de que resultou um 

panfleto informativo para alertar e informar a população idosa e seus familiares sobre os 

primeiros sintomas desta patologia, que muitas vezes são ignorados por se assemelharem 

aos efeitos decorrentes do processo natural de envelhecimento. Estas duas patologias têm 

em comum que para além de afetarem o próprio doente possuem um grande impacto na 

vida familiar. 

 

Todo este processo de aprendizagem contínua ao longo do estágio, permitiu-me 

consciencializar das responsabilidades, dos desafios e da globalidade do farmacêutico na 

sociedade.  
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Parte I - Descrição das Atividades                                       

Desenvolvidas no Estágio Curricular 

 

1. Introdução 

O estágio em Farmácia Comunitária tem como principais objetivos a consciencialização 

do papel do Farmacêutico e o contato com todas as atividades que constituem o Ato 

Farmacêutico. 

A intervenção do Farmacêutico na sociedade e no sistema de saúde expande-se muito 

para além da dispensa de medicamentos. O farmacêutico possui uma enorme relevância na 

prevenção, acompanhamento e na prestação de cuidados ao utente.  

A Farmácia Comunitária pela sua acessibilidade e total disponibilidade surge como um 

espaço essencial na prestação de cuidados de saúde, à qual o utente recorre, muitas vezes, 

antes de iniciar o tratamento farmacológico ou aquando do aparecimento de problemas de 

saúde menores. O facto de o farmacêutico acompanhar de perto o desenvolvimento clínico 

da doença e o processo terapêutico, é essencial para melhorar a eficácia do tratamento e a 

adesão do doente à terapêutica. O apoio emocional e psicológico que o farmacêutico 

fornece aos utentes é de extrema importância, sobretudo aos mais idosos. 

O estágio curricular em farmácia comunitária permitiu-me o contato direto com a 

realidade profissional, consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo dos 

cinco anos de curso e desenvolver outras competências que me possibilitaram solucionar as 

várias situações e desafios que surgiram no dia-a-dia. 

O meu estágio curricular decorreu na Farmácia Castro Carneiro, em Vila Nova de Gaia, 

durante 6 meses, de acordo com o seguinte cronograma (Figura1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas no estágio curricular. 
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2. Farmácia Castro Carneiro 

 

2.1. Localização Geográfica e Enquadramento Socioeconómico 

A Farmácia Castro Carneiro (FCC) localiza-se, desde 30 de Outubro de 2004, na 

Avenida dos Descobrimentos, nº 459, Vila Nova de Gaia, loja 1, mais concretamente num 

espaço comercial, o GaiaShopping. Mas a existência da FCC data de 1973, na Rua Padre 

Cruz, no centro da cidade do Porto. 

A sua atual localização permite que os utentes a quem presta serviço apresentem perfis 

bastante heterogéneos. Esta heterogeneidade dos utentes, a nível cultural, etário e 

socioeconómico, traduz-se numa mais-valia para a equipa técnica, pois proporciona uma 

diversidade de experiências no atendimento e no aconselhamento farmacêutico. 

Simultaneamente, a FCC apresenta um grupo fixo de utentes, maioritariamente idosos, o 

que possibilita um melhor seguimento e vigilância farmacoterápica.  

 

2.2. Horário de Funcionamento 

O horário de atendimento ao público é consensual com o do centro comercial 

GaiaShopping:  

 de Segunda-feira a Sábado, incluindo feriados, das 9:00h às 23:00h; 

 ao Domingo das 9:00h às 20:00h.  

A cada 20 dias, a FCC realiza serviço noturno, turno de serviço permanente, das 23 

horas às 09 horas. No dia de Natal, de Páscoa e Ano Novo encontra-se fechada. A nível 

interno, impera o sistema rotativo de turnos com folga semanal. 

 

2.3. Recursos Humanos 

Os recursos humanos são o bem mais essencial e diferenciador que existe numa 

farmácia. Para uma prestação de serviços com elevada qualidade é necessário um bom 

relacionamento interpessoal e a cooperação entre todos os profissionais, garantindo a 

satisfação dos utentes que diariamente se dirigem à FCC. 

 

A equipa técnica da FCC é constituída por doze elementos, conforme consta na              

Tabela 1, em que cada um desempenha funções próprias, o que permite o bom 

funcionamento da farmácia. 
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Tabela 1 – Equipa técnica da Farmácia Castro Carneiro. 

 
 

 

3. Organização do Espaço Físico e Funcional 

O espaço físico e funcional da FCC cumpre e respeita as orientações das Boas Práticas 

de Farmácia bem como o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto, que regulam os 

requisitos do espaço físico da farmácia, interna e externamente [1,2]. 

 

3.1. Caracterização do Espaço Exterior 

O exterior da FCC tem um aspeto moderno, atrativo e profissional (Anexo I). No exterior 

da farmácia encontram-se, divulgadas de forma visível, informações relevantes para o 

utente, nomeadamente o horário de funcionamento, a identificação do Diretor Técnico e uma 

lista das farmácias de serviço, que é atualizada diariamente. As montras, que são alteradas 

periodicamente, permitem a visualização da área de atendimento ao público e da 

publicidade aos diversos produtos.  

A FCC possui uma enorme facilidade de estacionamento, uma vez que se localiza num 

centro comercial, e apresenta um acesso lateral, em que não é necessário entrar na área 

comercial, nomeadamente para os dias de serviço permanente, que é assegurado pela 

existência de um postigo de atendimento (Anexo I). 

 

 

Nome Função 

Dra. Maria Armanda Diretora Técnica e Proprietária 

Dr. Miguel Moutinho Farmacêutico Adjunto 

Miguel Silva Administração 

Filipe Carneiro Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

Paulo Silva Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

Rui Pinto Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

Carla Cabral Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

Nuno Cunha Técnico Auxiliar de Ação Farmacêutica 

Sérgio Borges Técnico Auxiliar de Ação Farmacêutica 

Sílvia Antunes Auxiliar de Farmácia 

Barbara Baldaia Esteticista 

Alice Peito Auxiliar de Limpeza 
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3.2. Caracterização do Espaço Interior 

O espaço interior da FCC encontra-se devidamente equipado de modo a providenciar 

um local de trabalho funcional e profissional e um local calmo, atraente e convidativo para os 

utentes, assegurando, assim, boas condições para a comunicação entre os profissionais de 

saúde e os utentes [2]. 

Este espaço divide-se em dois pisos, com várias áreas de trabalho estritamente 

interligadas entre si. O piso 0 engloba a área de atendimento ao público, dois gabinetes de 

atendimento personalizado, o Gabinete de Boas Práticas e o Gabinete de Apoio ao Utente, 

a antecâmara da área de receção e verificação de encomendas, o frigorífico, o laboratório, 

uma instalação sanitária e os arrumos. O piso 1 apresenta uma área de descanso com 

instalações sanitárias privadas, a cozinha, os vestiários, o escritório, a área de receção e 

verificação de encomendas, o armazém e o robot. 

 

3.2.1. Área de Atendimento ao Público  

A área de atendimento ao público (Anexo I) corresponde ao espaço mais importante de 

uma farmácia, pois é o espaço onde o farmacêutico entra contacto com o utente. Consiste 

num espaço amplo, luminoso e atrativo, que permite aos profissionais desempenharem a 

sua atividade e proporciona aos utentes o máximo conforto e bem-estar. 

Na FCC esta área apresenta seis balcões de atendimento, cada um com o seu terminal 

informático, leitor ótico de códigos de barras e impressora de talões e receitas, que estão 

distanciados entre si o suficiente, de modo a permitir privacidade durante o atendimento, 

para que o utente se sinta à vontade. Existe um sistema de senhas na entrada da farmácia 

para que seja estabelecida uma ordem de atendimento de acordo com a chegada à 

farmácia. 

 A área envolvente encontra-se organizada em lineares onde se encontram produtos de 

dermocosmética organizados por marcas e fins a que se destinam, assim como, produtos de 

puericultura, higiene oral, dietética, suplementos alimentares e material ortopédico. Neste 

espaço estão, também, colocadas gondolas com produtos sazonais ou promocionais que 

estimulam a compra por impulso, sendo este aspeto essencial do ponto de vista comercial 

(Anexo I). Existe, ainda, um tensiómetro e uma balança eletrónica devidamente calibrados e 

certificados, que permitem ao utente obter diferentes parâmetros biométricos, como: a 

tensão arterial, o peso, a altura, o índice de massa corporal e a percentagem de massa 

adiposa (Anexo I). 
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3.2.2. Gabinetes de Atendimento Personalizado  

Estes espaços, com diferentes dimensões, são reservados aos atendimentos que 

requerem maior privacidade, confiança e atenção, em que o utente pode ter uma conversa 

particular com o farmacêutico, um diálogo reservado e confidencial. Com base na 

Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de Novembro, a FCC possui dois gabinetes: o Gabinete 

de Apoio ao Utente (Anexo I), dedicado à realização de testes bioquímicos, nomeadamente, 

à determinação da glucose, colesterol e triglicerídeos em sangue capilar em que, de acordo 

com os valores obtidos, são fornecidas orientações verbais e/ou escritas aos utentes, 

principalmente relacionadas com os seus hábitos diários, e à administração de vacinas do 

Plano Nacional de Vacinação; e o Gabinete de Boas Praticas (Anexo I), onde se realizam 

consultas de Nutricionismo por uma especialista, são atendidos os delegados de informação 

médica, ocorrem ações de formação e, no decorrer deste ano, iniciaram-se serviços de 

Estética [3]. 

 

3.2.3. Escritório  

Neste espaço são abordados e solucionados todos os assuntos relacionados com a 

gestão comercial, financeira e organizacional da FCC. No escritório encontram-se 

publicações científicas periódicas e livros técnicos obrigatórios, como o Prontuário 

Terapêutico e a Farmacopeia Portuguesa (Anexo I). 

 

3.2.4. Área de Descanso, Cozinha, Vestiário e Instalações Sanitárias  

A área de descanso é um local acolhedor que possui um sofá-cama, uma televisão e 

um sanitário, garantindo, assim, todas as comodidades destinadas ao descanso do pessoal 

durante as pausas de almoço ou jantar e durante o serviço noturno. 

A cozinha (Anexo I) é um espaço totalmente equipado, frigorífico, micro-ondas, máquina 

de café, balcão, bancos e armários para a preparação e realização de refeições. O vestiário 

permite à equipa técnica guardar os seus pertences, num local apropriado.  

 

3.2.5. Área de Receção e Conferência de Encomendas  

A receção de encomendas é feita em dois momentos, em locais distintos. Na 

antecâmara de receção, no piso 0 (Anexo I), são rececionadas as encomendas e é 

conferido o número de contentores, também chamados de “banheiras”. De seguida, os 

contentores são encaminhados para o piso superior num elevador de cargas. No piso 1 

(Anexo I) é onde ocorre a conferência das encomendas, num espaço equipado com dois 

terminais informáticos e com o robot. Todos os documentos de faturação e contabilidade 

são arquivados até serem conferidos pela administração. 
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3.2.6. Armazém  

Na FCC existem vários espaços de armazenamento, tanto no piso 0 como no piso 1. No 

piso 0 é feito o armazenamento: dos xaropes, soluções e suspensões orais, em prateleiras; 

dos produtos de dermocosmética, em prateleiras na antecâmara de receção de 

encomendas; dos produtos de cosmética, puericultura, venda sazonal, suplementos 

alimentares e ortopedia nos lineares, distribuídos por toda a área de atendimento ao público 

(Anexo I); e dos medicamentos que requerem uma temperatura baixa de conservação 

(colírios, insulinas, vacinas, entre outros) são colocados no frigorífico, sendo a temperatura e 

a humidade controladas diariamente (Anexo I). 

O armazenamento no piso 1 é efetuado através do robot (Anexo I). Este dispositivo tem 

a capacidade de realizar em simultâneo o armazenamento e a dispensa de medicamentos, 

sendo climatizado e isolado do exterior. O robot substitui o tradicional método de 

armazenamento em gavetas móveis, com as vantagens de proporcionar aos profissionais 

mais tempo para o aconselhamento farmacêutico e aos utentes um atendimento mais 

eficiente e um menor tempo de espera. Também, permite uma melhoria na gestão de stocks 

da farmácia, pois a ordem de dispensa dos medicamentos do robot não é aleatória, respeita 

a ordem “First Expired First Out”, ou seja, dispensa primariamente os produtos com menor 

prazo de validade. Contudo, os produtos com dimensões que não respeitem os limites do 

robot, não envoltos em cartonagem ou com formatos fora do normal, não podem ser 

armazenados neste dispositivo. 

Os restantes produtos de grandes dimensões como, leites, papas, medicamentos 

veterinários, emplastros, entre outros, estão armazenados em prateleiras nos dois pisos. 

 

3.2.7. Laboratório  

Este é um espaço restrito que permite a preparação de manipulados e preparações 

extemporâneas (Anexo I). Encontra-se devidamente equipado com uma bancada de 

trabalho, uma balança analítica devidamente certificada e calibrada, um banho-maria, uma 

pia integrada na bancada na qual o material é lavado após a sua utilização e com os vários 

materiais de laboratório necessários para a preparação dos manipulados e apresenta as 

condições necessárias para o acondicionamento e conservação das matérias-primas. 

Deste modo, é seguro afirmar que o laboratório da FCC cumpre todos os requisitos 

legais de acordo com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho e com a Deliberação n.º 

1500/2004, de 7 de Dezembro, que aprovam a lista de equipamento e material mínimo e 

obrigatório para as operações de preparação e acondicionamento dos medicamentos 

manipulados [4,5]. Estão também arquivadas, neste espaço, as fichas de preparação de 

manipulados, respetivos boletins de análise das diversas matérias-primas, o Formulário 

Galénico Português e a Farmacopeia Portuguesa IX. 
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4. Administração e Gestão da Farmácia 

 

4.1. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado na FCC é o PHC Advance da Logitools, sendo bastante 

intuitivo, simples e prático. O PHC Advance da Logitools facilita as diferentes tarefas diárias 

da farmácia, nomeadamente, ao nível da emissão e receção de encomendas, execução de 

vendas diretas e vendas suspensas, fecho de caixa, controlo de prazos de validade, 

devoluções a fornecedores, gestão de clientes e faturação das receitas das diferentes 

entidades. Cada membro da equipa técnica tem um número de utilizador e uma palavra-

chave que permite o acesso ao sistema. 

Durante o meu estágio curricular, aprofundei o meu conhecimento sobre este sistema 

informático, o qual desconhecia completamente, e realizei as várias tarefas diárias de uma 

farmácia com recurso ao sistema informático, como, por exemplo, a receção e conferência 

de encomendas, o controlo de validade dos produtos, a dispensa de medicamentos, a 

realização de devoluções e o fecho do receituário. 

 

4.2. Gestão de Stocks 

Uma gestão de stocks racional e estratégica evita situações de rutura ou de excesso 

que afetam diretamente a qualidade dos serviços prestados aos utentes, assim como 

garante o equilíbrio financeiro da farmácia. O stock de uma farmácia deve garantir a 

presença dos mais variados produtos numa determinada quantidade que permita responder 

às necessidades diárias dos utentes. A gestão de stocks deve respeitar a dinâmica de 

rotação de produtos e basear-se no método ABC: produtos com maior rotatividade exigem 

maior atenção e poderão ser alvo de maiores encomendas, pelo contrário, os produtos com 

menor fluxo exigem um menor controlo e um menor volume de compra, o que se traduz 

numa menor quantidade de stock sem rotatividade e menor custo de aprovisionamento.  

O sistema informático é crucial para uma boa gestão de stocks, uma vez que permite 

aceder à “ficha do produto”, na qual se pode verificar o histórico de vendas, tendo assim um 

background que sustenta as opções de compra e auxilia a estabelecer um stock mínimo e 

um máximo. 

 

4.3. Realização de Encomendas  

Atualmente a indústria de distribuição farmacêutica possibilita a aquisição de produtos 

rapidamente, em poucas horas, caso os produtos não estejam esgotados ou sob consulta. A 

aquisição de produtos pela farmácia é efetuada através da realização de encomendas a 

armazenistas ou cooperativas de distribuição (fornecedores) e de encomendas diretas aos 

laboratórios (Anexo I). 
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A escolha do fornecedor é de extrema importância, uma vez que assume um papel 

significativo na gestão da farmácia. Na FCC o abastecimento diário é feito por um 

fornecedor, a OCP Portugal. Este tipo de encomenda é realizado através do sistema 

informático, para encomendas de maiores dimensões tendo em vista a reposição em stock 

dos produtos vendidos, ou por telefone, quando de momento não existe em stock na 

farmácia determinados produtos, de menor rotação, pedidos pelos utentes ou quando a sua 

reposição é urgente. A OCP Portugal faz a entrega das encomendas na FCC em três voltas 

diárias, ao início da manhã, pelas dez horas, ao início da tarde, pelas quinze horas e ao final 

do dia, pelas dezanove horas. 

Também, é possível adquirir produtos por encomenda direta aos laboratórios, através 

da negociação com os Delegados de Informação Médica, que visitam periodicamente a 

FCC. Este tipo de encomenda é realizada pontualmente e destina-se a produtos de 

dermocosmética, medicamentos não sujeitos a receita médica, medicamentos genéricos e a 

produtos sazonais ou de elevada rotação. Geralmente, apresenta benefícios económicos, 

como bonificações e/ou descontos comerciais, especialmente quando as quantidades de 

produtos encomendados são consideráveis. A aquisição de produtos por encomendas deste 

tipo tem de ser bem ponderada, pois apesar das vantagens económicas à que ter em conta 

outros aspetos como, por exemplo, a rotação do produto justificar a quantidade 

encomendada, tendo em conta o capital investido. 

 

4.4. Receção e Conferência de Encomendas  

A receção e a conferência de encomendas asseguram que os produtos enviados pelo 

fornecedor correspondem aos pedidos realizados e que se encontram nas devidas 

condições. As encomendas são entregues na farmácia devidamente acondicionadas em 

contentores, em que cada armazenista possui contentores característicos, identificados com 

códigos internos e com o nome da farmácia.  

As encomendas vêm acompanhadas pelas faturas, em duplicado, ou por uma guia de 

remessa, em que vem discriminada toda a informação de interesse. Caso nas encomendas 

sejam enviados produtos de frio, logo que seja possível são armazenados no frigorífico. 

Estes produtos vêm acondicionados em condições especiais, em contentores diferentes dos 

outros (revestidos internamente por esferovite), que garantem a sua conservação. 

A entrada dos produtos no sistema informático (Anexo I) pode ser feita por leitura ótica 

dos códigos de barras, conferência robótica ou entrada manual dos códigos de referência, 

devendo ter sempre em atenção o aspeto exterior das embalagens, o código do produto, a 

quantidade de embalagens recebidas, o preço unitário, o prazo de validade e as 

bonificações. Para finalizar, as receções das faturas são impressas e arquivadas para 

posterior conferência, no final do mês. O pagamento das faturas é feito conforme o acordo 
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realizado com o fornecedor, sendo depois arquivadas durante um período mínimo legal de 

quinze anos. Todo o processo de conferência das encomendas deve ser minucioso e 

cuidado para evitar erros de stock. Esta tarefa é essencial na dinâmica da farmácia 

comunitária. 

Durante todo o meu estágio realizei esta tarefa, o que me permitiu familiarizar com os 

nomes comerciais, princípios ativos, formas farmacêuticas e com as diferentes 

apresentações (embalagens) dos medicamentos. Conhecer as diferentes apresentações 

dos medicamentos teve uma vantagem significativa no atendimento ao público, pois muitas 

vezes os utentes não reconhecem o nome da substância ativa ou do laboratório da 

medicação prescrita, só a reconhecem pela embalagem. A observação atenta das faturas e 

das respetivas notas de encomenda, a verificação dos produtos rececionados e a definição 

dos seus preços são pontos fulcrais a ter em conta na receção e conferência de 

encomendas, aos quais eu dedicava bastante tempo. 

 

4.5. Armazenamento dos Produtos  

Após a receção dos produtos, procede-se ao seu armazenamento. Esta é uma etapa de 

extrema importância, pois deve garantir a estabilidade química e física dos produtos e 

permitir que o serviço prestado ao utente seja rápido e eficaz, através do fácil acesso aos 

produtos.  

Na FCC o armazenamento dos produtos é feito com base na sua natureza: os produtos 

com mais saída, como os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e parte dos 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), são armazenados no robot e em 

algumas gavetas junto ao balcão; os restantes medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), os cosméticos, os suplementos alimentares, os produtos naturais e de higiene, 

são armazenados nos lineares, nas gondolas e nos expositores na zona de atendimento ou 

nos armários e gavetas.  

Esta foi a primeira tarefa que realizei na FCC, a qual me permitiu, ao longo do tempo, 

conhecer a localização dos diferentes produtos. Nas primeiras semanas, senti algumas 

dificuldades em executá-la, uma vez que os produtos que são armazenados no robot têm de 

ter uma certa orientação no tapete de armazenagem. Por exemplo, o braile das embalagens 

dos medicamentos tem de estar para cima e os produtos têm de ter uma distância mínima 

entre eles, caso contrário voltam para trás. Os produtos que estão fora do robot são 

armazenados nos dois pisos da farmácia em várias localizações. 
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4.6. Controlo dos Prazos de Validade  

O prazo de validade de um medicamento é definido como o período de tempo 

necessário para que ocorra uma redução de 10%, em relação à dosagem inicial, do ou dos 

princípios ativos. O controlo dos prazos de validade é uma tarefa de extrema importância na 

farmácia para se garantir que não são dispensados produtos fora do prazo de validade, em 

que a sua eficácia e segurança já não podem ser garantidas.  

Na FCC é emitida mensalmente uma listagem dos MSRM cujos prazos de validade 

expiram dentro de três meses e dos MNSRM e dos restantes produtos que expiram dentro 

de seis meses. Os produtos cuja validade está próxima de expirar são devolvidos ao 

fornecedor ou ao laboratório em causa. 

Durante o meu estágio realizei esta tarefa a partir do segundo mês e rapidamente me 

apercebi da sua verdadeira importância. Também tive a oportunidade de elaborar uma 

tabela (Anexo I), bastante simples, que indicava quando se tinha efetuado a última 

verificação dos prazos de validade dos diferentes produtos da farmácia. 

 

4.7. Devoluções 

Os principais motivos de uma devolução são: o prazo de validade perto de expirar; a 

embalagem ou o próprio produto estar danificado; os produtos não terem sido 

encomendados ou encomendados por engano; e quando ocorrem recolhas de 

medicamentos através de circulares da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

I.P. (INFARMED). 

Para efetuar a devolução do produto, é necessário emitir uma nota de devolução, na 

qual consta o fornecedor, o produto, o motivo da devolução e o número da fatura, sendo 

obrigatório o envio do documento à autoridade tributária. Este documento é impresso em 

triplicado, sendo um exemplar (triplicado) para arquivar na farmácia e os restantes 

encaminhados para o fornecedor juntamente com o produto.  

Para regularizar a situação, o fornecedor procede à troca direta do produto devolvido ou 

emite uma nota de crédito. Caso a devolução não seja aceite, esses produtos passam a 

fazer parte das quebras de produtos da farmácia, que são comunicadas às finanças, tendo a 

farmácia que arcar com o prejuízo. 

Realizei várias devoluções no decorrer do meu estágio. O principal motivo da devolução 

era o prazo de validade dos produtos estar perto de expirar, mas também ocorreram 

algumas situações, principalmente em encomendas através de Delegados de Informação 

Médica, em que as quantidades de produtos rececionados não correspondiam às que 

tinham ficado acordadas e registadas nas notas de encomenda. 
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5. Dispensa de Medicamentos  

A dispensa de medicamentos é um dos atos mais importantes da atividade 

farmacêutica. De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, 

a dispensa de medicamentos é o ato profissional em que o farmacêutico, após a avaliação 

da medicação, dispensa medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes 

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

acompanhada de toda a informação indispensável para o correto uso dos medicamentos [1]. 

Na dispensa de medicamentos é importante garantir que o doente recebe a informação 

necessária para o correto, seguro e eficaz uso da medicação alertando para aspetos 

fundamentais tais como, a posologia, a forma de administração, as possíveis interações 

medicamentosas, as contraindicações, os efeitos secundários e as reações adversas. 

O farmacêutico deve ter um papel ativo aquando da cedência de um medicamento, quer 

prescrito ou não prescrito, aconselhando o utente, de modo a que este fique esclarecido 

sobre o medicamento e tratamento que irá efetuar. Assim, os farmacêuticos enquanto 

profissionais de saúde assumem um papel fundamental na utilização racional dos 

medicamentos e na transmissão de informação aos utentes [6].  

 

 

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

 

5.1.1. Receita Médica 

A prescrição de medicamentos é obrigatória por denominação internacional comum 

(DCI) da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e posologia. Em alguns casos, é 

possível incluir a denominação comercial do medicamento, por marca ou indicação do nome 

do titular de introdução no mercado, por pré-justificação técnica do médico prescritor  

(Anexo I). 

O utente pode optar por qualquer medicamento que cumpra a prescrição, exceto nos 

casos em que o médico assinale, por razões de segurança, a “Exceção a)”, casos de reação 

adversa previamente notificada ao INFARMED, a “Exceção b)”, reação adversa prévia ou 

não existam medicamentos similares. Caso, o médico assinale a “Exceção c)”, continuidade 

de tratamento (Anexo I), o utente apenas pode escolher os medicamentos com um preço 

igual ou inferior ao prescrito [6]. 

Cada receita pode conter no máximo quatro medicamentos diferentes, num total de 

duas embalagens por medicamento, com exceção de medicamentos de dose unitária em 

que podem ser prescritas até quatro embalagens. Apresenta uma validade de trinta dias, a 

partir da data de prescrição, ou no caso de ser uma receita renovável, com três vias 

distintas, apresenta uma validade de seis meses para cada via. 
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Para fins de comparticipação, as receitas têm de obedecer ao modelo estabelecido na 

legislação, sendo a receita eletrónica de carácter obrigatório [7]. Contudo, ainda é possível a 

prescrição excecional por via manual, desde que seja devidamente justificada (Anexo I). De 

acordo com a legislação atualmente em vigor, a receita prescrita por via eletrónica só é 

válida se seguir os seguintes parâmetros: ausência de rasuras, identificação do utente, 

número de beneficiário, entidade responsável pela comparticipação, entidade que emitiu a 

receita, nome, vinheta e assinatura do médico, data da prescrição, número de receita e 

respetivo código de barras [7]. 

As receitas que dizem respeito a medicamentos manipulados devem incluir a 

menção “manipulado” ou “FSA” (Faça Segundo a Arte) caso se trate de medicamentos 

manipulados comparticipados e não podem conter nenhum outro medicamento. De igual 

modo, as receitas médicas que contenham dispositivos médicos de controlo da glicémia, 

abrangidos pelo Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes não podem incluir 

outros medicamentos, sendo faturadas por um organismo específico (Anexo I). 

 

5.1.2. Aviar a Receita Médica  

De acordo com o do Decreto-Lei n.º48547, de 27 Agosto de 1968, o aviamento de 

receitas e a venda ou entrega de medicamentos ou substâncias medicamentosas ao público 

são atos a exercer exclusivamente nas farmácias pelos farmacêuticos ou pelos seus diretos 

colaboradores, sob a inteira responsabilidade dos primeiros [8].  

Após verificar se a receita é válida, procede-se à recolha dos medicamentos prescritos, 

confirmando sempre se a medicação aviada corresponde à prescrita. O verso da receita é 

impresso, assinado pelo farmacêutico e pelo utente, carimbado e datado. Todo este 

processo termina com a impressão de um talão, também ele carimbado e assinado. 

Aviar receitas foi uma atividade que, no início do estágio, observei com atenção e 

posteriormente realizei diariamente. Neste processo, tinha sempre uma especial atenção 

quando verificava a dosagem e a forma farmacêutica dos medicamentos dispensados, de 

modo a evitar erros que no mínimo causam transtorno ao utente, por ter de voltar à 

farmácia. Nos casos em que os utentes apresentavam receitas prescritas manualmente 

tinha algumas dúvidas sobre qual seria a medicação prescrita, pelo que tinha que confirmar 

com os meus colegas de trabalho. A informatização do sistema, pela prescrição eletrónica, é 

uma mais-valia que torna todo este processo mais fácil, permite uma leitura inequívoca da 

prescrição e possibilita ultrapassar as dificuldades das receitas manuais. Também, constatei 

que muitos dos utentes apresentavam dúvidas sobre a medicação que lhes tinha sido 

prescrita pelo médico. Nestas situações, revia a medicação prescrita com o utente, 

explicava-lhes em termos simples a ação de cada medicamento e, caso o utente deseja-se, 

escrevia nas embalagens dos medicamentos a posologia e a duração do tratamento. 
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5.1.3. Comparticipações nos Medicamentos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de Outubro, a comparticipação do Estado 

no preço dos medicamentos é fixada de acordo com os seguintes escalões [9]:  

- no escalão A é de 90 % do preço de venda ao público dos medicamentos;  

- no escalão B é de 69 % do preço de venda ao público dos medicamentos;  

- no escalão C é de 37 % do preço de venda ao público dos medicamentos;  

- no escalão D é de 15 % do preço de venda ao público dos medicamentos.  

 

A percentagem de comparticipação depende da entidade comparticipante e do grupo 

farmacológico a que pertence o medicamento. A maioria dos utentes beneficia de um único 

organismo de comparticipação, contudo, existem utentes que possuem um segundo 

organismo de comparticipação. Designa-se por “Sistema de Complementaridade” e exige no 

processo de dispensa uma fotocópia da receita aviada com o cartão pessoal do utente da 

entidade comparticipante, para que seja possível proceder à sua regularização. 

 

5.1.4. Regimes Especiais de Comparticipação 

Existem ainda certas situações em que os utentes desfrutam de comparticipações 

maiores ou até mesmo isenção de pagamento. Para que o utente usufrua destas 

comparticipações é imprescindível que o médico prescritor mencione na receita o despacho 

relativo à patologia do paciente. A Tabela 2, demostra a correlação existente entre a 

legislação, as comparticipações e as respetivas patologias [10]: 

 

Tabela 2 – Correlação existente entre a atual legislação, as comparticipações e as patologias que 

lhes estão associadas. 
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5.1.5. Processamento do Receituário e Faturação  

O processamento do receituário do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é feito em 

sintonia com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), através do Centro de 

Conferência de Faturas (CCF). Os restantes organismos de saúde têm contrato direto com a 

Associação Nacional de Farmácias (ANF), sendo que é da responsabilidade desta, a 

distribuição dos pagamentos das diversas entidades, inclusive do SNS, pelas respetivas 

farmácias.  

Aquando do aviamento de receitas, o sistema informático realiza o loteamento das 

mesmas, atribuindo um número de série a cada receita. Cada lote é constituído por trinta 

receitas, com a exceção do último lote, emitido imediatamente antes do “fecho de lotes”. Ao 

longo do mês, vão sendo separadas as receitas pelos respetivos lotes e por entidades, 

sendo conferidas segundo os requisitos necessários para que a receita seja válida.  

 

O processamento do receituário exige a emissão de três documentos: o verbete de 

identificação do lote, a relação do resumo de lotes e a fatura mensal dos medicamentos 

vendidos. 

O receituário do SNS, juntamente com estes três documentos é levantado na farmácia 

até ao dia 5 de cada mês e enviado para o CCF. São entregues quatro cópias da fatura 

mensal e da relação de resumo de lotes na ACSS, que devolve à farmácia duas cópias, 

devidamente carimbadas, como comprovativo da receção, uma das quais será enviada à 

ANF e outra ficará arquivada na farmácia. 

Em relação ao receituário da farmácia de organismos que têm acordo com a ANF, 

como, ADM, SAMS, SNQTB, MEDIS, MULTICARE, é enviado com os respetivos 

documentos de faturação para a ANF, que procede posteriormente à sua distribuição pelas 

diferentes entidades. O pagamento das percentagens comparticipadas é realizado por 

intermédio da ANF quer no caso das receitas do SNS, quer no caso das diferentes 

entidades.  

Apesar de todo o processo ser meticuloso surgem sempre incorreções que recaem 

sobre a farmácia sob a forma de prejuízo. Nestas situações, a farmácia perde a 

comparticipação podendo, ao abrigo da lei, contra-argumentar, visto que as receitas com 

incoerências são enviadas para a farmácia acompanhadas com um documento que explica 

o porquê da sua devolução. 
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5.2. Psicotrópicos e Estupefacientes  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes constituem um grupo de fármacos 

que, por atuarem ao nível do sistema nervoso central (SNC), alteram a atividade mental. 

Podem causar vários e perigosos efeitos secundários, sendo os mais relevantes, alterações 

comportamentais e afetivas e desenvolver tolerância, dependência física e/ou psicológica. 

Por todos os motivos apresentados, estes medicamentos possuem uma legislação própria, 

acompanhada por uma forte regulamentação na prescrição, distribuição e dispensa, de 

modo a evitar o seu uso para fins ilícitos.  

 O INFARMED é responsável por fiscalizar e inspecionar a comercialização autorizada 

deste tipo de substâncias. O Decreto-Lei nº. 15/93, de 22 de Janeiro, define o regime 

jurídico aplicável ao tráfico e consumo de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

[11].  

 

5.2.1. Aquisição, Receção e Armazenamento de Psicotrópicos e Estupefacientes 

A farmácia adquire estes medicamentos da mesma forma que os restantes produtos. 

Existe um documento comprovativo, em duplicado, da receção destes medicamentos. Este 

documento é assinado e carimbado pelo Diretor Técnico e posteriormente o original é 

arquivado na farmácia, no mínimo três anos, e o duplicado é enviado para o fornecedor, 

como prova de que o produto foi entregue (Anexo I). 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são armazenados no robot, em 

segurança e fora do alcance dos utentes. 

 

5.2.2. Dispensa de Psicotrópicos e Estupefacientes  

Os medicamentos contendo uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópica têm de ser prescritos isoladamente nas receitas eletrónicas, ou seja, a receita 

médica não pode conter outros medicamentos. 

No momento da dispensa destes medicamentos, o sistema informático não permite que 

se finalize a venda sem que sejam introduzidas determinadas informações, nomeadamente: 

o número da receita, o nome e morada do doente, o nome do médico prescritor, o nome, 

idade, morada, número e data de emissão do bilhete de identidade/cartão único do 

adquirente [7]. 

O INFARMED controla e fiscaliza, trimestralmente, a nível nacional, o registo relativo às 

entradas e saídas dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes da farmácia. 

Anualmente, no final do ano, faz-se também um balanço de todas as entradas e saídas 

deste tipo de medicação e envia-se ao INFARMED. 

O farmacêutico deve recusar-se a dispensar estes medicamentos sempre que tiver 

dúvidas quanto à identidade do adquirente ou à autenticidade da receita. 
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5.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são aqueles que podem ser dispensados sem prescrição médica. Segundo 

o Decreto-Lei nº. 176/2006, de 30 de agosto, os MNSRM não constituem um risco para a 

saúde do doente quando usados para o fim a que se destinam, mesmo sem vigilância 

médica, ou quando são utilizados com frequência em quantidades consideráveis para os 

diferentes fins a que se destinam [6].  

A dispensa de MNSRM na farmácia comunitária permite ao farmacêutico atuar numa 

das ações mais relevantes da sua atividade profissional, o aconselhamento farmacêutico. O 

aconselhamento farmacêutico, prestado em todos os momentos, atinge o seu máximo, em 

duas vertentes distintas: a automedicação e a indicação terapêutica. Em ambos os casos, 

para dispensar o MNSRM mais indicado o farmacêutico deve obter o máximo de informação 

que lhe permita avaliar corretamente o problema de saúde do utente.  

 

A automedicação é um processo que está associado a sintomas e não a um diagnóstico 

médico, limita-se a sintomas e doenças ligeiras e a duração pode variar de acordo com as 

circunstâncias, mas não deve exceder um período de 3 a 7 dias. Em casos de 

automedicação, em que o utente por iniciativa própria decide iniciar um tratamento 

farmacológico, o farmacêutico deve fornecer orientações para a utilização do MNSRM, 

contribuindo para que a automedicação se realize de forma adequada e racional. Assim 

como, tem de avaliar se os sintomas podem ou não estar associados a uma patologia grave 

e, em caso afirmativo, aconselhar o utente a dirigir-se ao médico. 

 

A indicação farmacêutica é o ato profissional no qual o farmacêutico se responsabiliza 

pela seleção e dispensa de um MNSRM e/ou indicação de medidas não farmacológicas, 

com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como um 

transtorno ou sintoma menor, entendido como problema de saúde de carácter não grave, 

autolimitante, de curta duração, que não apresente relação com manifestações clínicas de 

outros problemas de saúde do doente. A indicação de medidas não farmacológicas, 

nomeadamente o reforço de hábitos higiénicos e/ou dietéticos, é fundamental, sendo uma 

forma bastante eficaz e cem por cento segura de obter ganhos em saúde, tanto na 

resolução como na prevenção da doença.  

A comercialização dos MNSRM é de grande interesse para as entidades 

governamentais, uma vez que permite um alívio nas contas públicas com gastos de saúde. 

Uma vez que os MNSRM não são comparticipados, o utente paga o medicamento na 

totalidade e a sua comercialização leva a uma redução da afluência aos serviços de saúde 

por razões desnecessárias. A sua venda é também imprescindível para as farmácias 

comunitárias, pois possuem um impacto significativo no volume de negócios.  
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No atendimento ao público, surgiram várias situações de aconselhamento e venda de 

MNSRM. Apercebi-me que a procura destes medicamentos apresenta, em boa parte, uma 

variante sazonal. Durante os meses de Junho, Julho e Agosto, os utentes procuravam 

MNSRM para os problemas típicos da época, cremes ou pomadas para queimaduras 

solares e anti-histamínicos. Por exemplo, aos utentes que procuravam uma solução para o 

alívio e tratamento de queimaduras solares, aconselhava Biafine® emulsão (Johnson & 

Johnson), sempre salvaguardando possíveis alergias e casos de gravidez e amamentação, 

e a adoção de medidas não farmacológicas, como a ingestão de líquidos várias vezes ao dia 

e limitar a exposição solar. Já nos meses de Outubro e Novembro, os utentes procuravam 

MNSRM para a gripe, constipação, tosse seca ou produtiva. Por exemplo, um utente 

apresentava sintomas gripais típicos à cerca de dois dias e também uma tosse seca 

exagerada, assim aconselhei a toma de Cêgripe® (Janssen-Cilag) comprimidos para o alívio 

dos sintomas gripais, Bisoltussin® Tosse Seca (Boehringer Ingelheim) e ainda o Win-Fit® 

imuno (Ampliphar), um suplemento alimentar que reforça as defesas do organismo, 

prevenindo o desenvolvimento de novos estados gripais.  

Obviamente, há sempre uma procura contínua de MNSRM analgésicos e antipiréticos, 

AINES, laxantes, antidiarreicos, antiácidos e complexos vitamínicos. 

 

5.4. Medicamentos de Uso Veterinário  

Entende-se por medicamento veterinário todo o medicamento destinado aos animais, 

segundo o Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de Julho [12]. Os animais são suscetíveis, tal como 

os humanos, a sobredosagens que poderão colocar a sua vida em risco. O farmacêutico 

deve ter consciência das indicações dos medicamentos de uso veterinário, para aconselhar 

e esclarecer o utente, de forma a garantir a segurança e o bem-estar dos animais.  

Os medicamentos veterinários existentes na FCC e de maior rotatividade são os 

desparasitantes internos e externos, os produtos de higiene e as pílulas contracetivas. 

Durante o meu estágio, no atendimento ao público, os produtos veterinários mais 

procurados pelos utentes e que suscitavam mais dúvidas sobre o seu correto uso foram os 

desparasitantes internos e externos. As dúvidas dos utentes recaiam principalmente sobre o 

intervalo de tempo em que deviam repetir o tratamento desparasitante nos animais e, como 

e em que quantidade se aplicava o desparasitante externo.  

 

5.5. Medicamentos Manipulados  

De acordo com o Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de Abril, que regula a prescrição e 

preparação de medicamentos manipulados, entende-se por medicamento manipulado 

qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal realizado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico [13].  
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Desta definição depreende-se que um medicamento manipulado pode ser uma fórmula 

magistral, um medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos 

hospitalares, segundo uma receita médica que especifica o doente a quem o medicamento 

se destina, ou um preparado oficinal, que consiste em qualquer medicamento preparado 

segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia 

de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado 

diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço. 

Com a evolução da indústria farmacêutica, o que em tempos foi uma das artes que 

caracterizava o farmacêutico, encontra-se atualmente cada vez mais em desuso. Apesar 

desta tendência, os medicamentos manipulados surgem como uma alternativa viável à 

ausência de certas formulações na indústria farmacêutica, personalizando-se a terapêutica, 

que vai de encontro às necessidades específicas do utente.  

 

A preparação de medicamentos manipulados deve ser realizada com o maior cuidado e 

rigor, em que o farmacêutico deve ter uma especial atenção às caraterísticas organoléticas 

dos componentes do manipulado e do produto final. Todo o processo, além de seguir as 

orientações da prescrição ou da bibliografia, desde o uso das matérias-primas até aos 

métodos de preparação usados, fica devidamente registado numa ficha de preparação que 

inclui quantidades das matérias, lotes, fabricantes, método de manipulação e rubricas do 

operador e do diretor técnico (Anexo I). De seguida, procede-se ao cálculo do preço de 

venda ao público, através de uma folha de cálculo automática, em Excel (Anexo I), 

respeitando sempre as normas do artigo 1º da Portaria nº. 769/2004, de 1 de Julho, que 

aprovam o regime do preço de venda ao público dos medicamentos manipulados [14].  

O rótulo deste tipo de medicamentos deve conter as seguintes informações: o nome e 

morada da farmácia, o nome do diretor técnico, a data da preparação, a fórmula do 

manipulado com as respetivas quantidades de substâncias ativas usadas, o prazo de 

validade, o número de registo e o preço. Se necessário acrescentar indicações tais como: 

“Agitar Antes De Usar”; “Para Uso Externo” e “Uso Veterinário”. Depois de preparado o 

manipulado é acondicionado num recipiente adequado, de acordo com o fim a que se 

destina. 

No decorrer do meu estágio curricular, tive a oportunidade de preparar vários 

manipulados, entre os quais: pomada hidrófila salicilada e vaselina salicilada de várias 

dosagens. Os manipulados veiculados com ácido salicílico eram os mais requisitados pelos 

utentes da FCC. Utilizado em várias dosagens nos manipulados, o ácido salicílico apresenta 

uma ação queratolítica, anti-inflamatória e seboreguladora, sendo utilizado isoladamente ou 

em conjunto no tratamento do acne e de hiperqueratoses, como verrugas e calos. 
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6. Relacionamento com os Utentes - Comunicação e Imagem  

O relacionamento com os utentes é a pedra basilar no exercício da profissão do 

farmacêutico comunitário. É crucial que o farmacêutico consiga transmitir confiança e 

segurança ao utente. A arte de comunicar e de interagir é uma característica essencial do 

farmacêutico. 

A comunicação com os utentes pode traduzir-se em comunicação verbal e não-verbal. 

A comunicação verbal diz respeito ao diálogo estabelecido entre o farmacêutico e o utente. 

O farmacêutico deve iniciar o diálogo e colocar as questões de uma forma clara e simples e, 

ainda, saber escutar o utente. No final do diálogo com o utente, o farmacêutico deve 

salientar os aspetos mais importantes e disponibilizar-se para o esclarecimento de dúvidas. 

Na comunicação não-verbal salienta-se a linguagem corporal e facial, importantes na 

captação da atenção do utente. Os elementos da comunicação não-verbal incluem: um 

contato visual firme sem olhar fixamente, movimentos corporais e gestos das mãos abertos 

e convidativos, posição reta e relaxada, tom de voz estável e firme, num volume apropriado, 

e uma expressão facial correta. 

Durante o atendimento ao público, o farmacêutico tem de garantir que é mantida a 

privacidade dos utentes. Caso seja necessário, deve dirigir-se com o utente para a área de 

atendimento personalizado, de forma a garantir uma privacidade total. 

Durante o meu estágio curricular na FCC, conheci e desenvolvi uma relação 

farmacêutico-utente bastante próxima com vários dos utentes habituais da FCC, sobretudo 

com os utentes idosos, o que facilitou o processo de aprendizagem, o aconselhamento 

farmacêutico e me permitiu melhorar as minhas capacidades comunicativas e 

consciencializar do quão importante é o papel do farmacêutico na sociedade atual. 

 

7. Outros Serviços Farmacêuticos  

 

7.1. Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos assume, cada vez mais, uma 

posição essencial e rotineira no dia-a-dia da farmácia comunitária. Como já referido, 

atualmente, a atividade farmacêutica vai além da dispensa de medicamentos. Devido ao 

fácil acesso e à proximidade dos utentes com o farmacêutico, as farmácias constituem um 

espaço de saúde de eleição para o controlo e monotorização de diversos parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos [15].  

No âmbito da promoção da saúde, a Farmácia Castro Carneiro presta os seguintes 

cuidados farmacêuticos: medição da pressão arterial, controlo do peso corporal, 

determinação capilar dos níveis de glicemia, de colesterol total e de triglicerídeos.  
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Durante o meu estágio realizei a determinação destes parâmetros a diversos utentes. 

Alguns deles faziam questão de manter um controlo assíduo e regular destes parâmetros, 

principalmente da pressão arterial. Em todos os casos, de acordo com os resultados, 

procedia ao aconselhamento farmacêutico onde indicava ao utente algumas 

recomendações, sobretudo relacionadas com os seus hábitos alimentares e físicos diários e 

com a sua terapêutica farmacológica, caso existisse. 

 

7.2. VALORMED e Recolha de Radiografias 

A VALORMED é a Sociedade Gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 

Embalagens e de Medicamentos, responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e 

medicamentos fora de uso. Esta entidade é de extrema importância a nível de saúde pública 

e ambiental uma vez que evita a contaminação dos resíduos urbanos com os resíduos de 

medicamentos [16]. 

Os contentores de recolha de resíduos ou medicamentos fora de uso são entregues a 

um dos fornecedores, que trata do armazenamento intermédio e, posteriormente, a 

VALORMED faz a recolha e separação para proceder à reciclagem e incineração dos 

medicamentos de uma forma segura e ecológica. A FCC faz também a recolha de 

radiografias sem valor de diagnóstico ou com mais de cinco anos. 

Cabe ao farmacêutico sensibilizar todos os utentes para esta nova realidade, não só 

pelo seu carácter ecológico e solidário, mas fundamentalmente pela promoção da saúde 

pública. Os utentes da Farmácia Castro Carneiro, além de terem conhecimento destes 

projetos, contribuem em grande força para o seu sucesso, pois dirigiam-se à farmácia 

apenas para entregar os medicamentos fora de uso e validade, para que estes pudessem 

ter o tratamento adequado. 
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Parte II - Casos de Estudo 

 

Caso de Estudo I:                                                                            

Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção 

 

1. Introdução 

Nas sociedades desenvolvidas a procura dos serviços de pediatria, pedopsiquiatria e 

psicologia tem aumentado significativamente. Cerca de 10 a 20% da população infantil, nos 

países desenvolvidos, padece de alguma patologia do neurodesenvolvimento. A maioria 

destas patologias tem origem genética, manifestam-se desde os primeiros anos de vida e 

resultam de alterações neurológicas em períodos críticos do desenvolvimento. Entre as 

patologias do neurodesenvolvimento encontra-se a Perturbação de Hiperatividade e Défice 

de Atenção (PHDA) [17,18]. 

 

A PHDA é uma perturbação neurocomportamental crónica, que se caracteriza por 

sintomas persistentes de hiperatividade, impulsividade e défice de atenção. As crianças com 

PHDA apresentam alterações significativas nas funções cognitivas, emocionais e sociais, 

em diferentes contextos, que levam a dificuldades escolares e consequente insucesso 

académico, relações pessoais problemáticas, baixa autoestima e em certos casos exclusão 

social. A comorbidade com outras psicopatologias é comum e variada como, depressão, 

perturbações de ansiedade e de agressividade, desordens obsessivo-compulsivas e 

desordens de tiques, como a síndrome de Tourette [19].  

A PHDA é uma das psicopatologias mais diagnosticada durante a infância. Estima-se 

que afete 5% das crianças em idade escolar, a nível mundial, existindo uma prevalência no 

sexo masculino [20]. Ao longo do desenvolvimento natural das crianças a manifestação dos 

sintomas da PHDA tem tendência a diminuir, embora cerca de dois terços das crianças 

diagnosticadas com PHDA na infância continuem a manifestá-los na adolescência e na vida 

adulta [21]. 

O interesse público na PHDA tem aumentado significativamente devido aos debates 

nos meios de comunicação social sobre os critérios de diagnóstico e as estratégias de 

tratamento adotadas. Atualmente, existe por parte dos pais uma maior preocupação e 

incerteza sobre a segurança e os efeitos colaterais, a longo prazo, do tratamento 

farmacológico e quais são as perspetivas para os seus filhos com PHDA [22]. 

É consensual que um diagnóstico correto, multifacetado e um tratamento individualizado 

e adaptado podem redirecionar o desenvolvimento educacional e psicossocial das crianças 

com PHDA [22,23]. 
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2. Etiologia 

A etiologia da PHDA é multifatorial, complexa e ainda não está completamente 

esclarecida. Resulta de uma interação entre fatores neurobiológicos, genéticos, ambientais, 

pré-natais e psicossociais, destacando-se o ambiente familiar [24]. 

O facto de todos estes fatores contribuírem para a etiologia da PHDA origina uma 

grande variabilidade na idade em que são reconhecidos, no grau de intensidade, nas 

comorbidades, na expressão dos sintomas, na evolução e resposta ao tratamento [22-24]. 

 

2.1. Fatores Neurobiológicos 

Vários estudos demonstraram que o cérebro de uma criança com PHDA apresenta 

alterações estruturais e funcionais significativas. Os estudos de neuroimagem revelaram que 

as crianças com PHDA apresentam várias regiões cerebrais reduzidas, como o cerebelo e o 

núcleo caudado, e uma atividade cerebral global diminuída. Os resultados obtidos 

demonstraram também, alterações em áreas específicas do córtex pré-frontal (CPF), que 

controlam a atenção, as emoções, a atividade motora, a organização e a cognição [25,26]. 

As áreas do CPF atuam em conjunto para executarem as funções executivas e organizarem 

ações, pensamentos e emoções apropriadas (Figura 2). Logo, sendo os três sintomas 

fundamentais da PHDA a hiperatividade, a impulsividade e o défice de atenção, a 

desregulação do CPF está associada à génese da PHDA [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cientificamente é consensual que alterações num único neurotransmissor não possam 

ser responsáveis pela PHDA, devido à sua heterogeneidade. O CPF é bastante sensível ao 

ambiente neuroquímico, em que pequenas alterações na modulação das catecolaminas 

interferem nas suas capacidades funcionais. A remoção da dopamina e da noradrenalina do 

CPF é tão prejudicial para o desempenho funcional como remoção do próprio CPF [27]. 

Figura 2 - Áreas específicas do CPF relacionadas com a sintomatologia da PHDA. Adaptado de [28]. 
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A PHDA está associada a uma redução funcional das vias dopaminérgica e 

adrenérgica. A redução funcional destas vias leva a uma ativação deficiente do CPF, que 

resulta numa redução na inibição dos impulsos e nas funções executivas [26]. 

Nomeadamente, a neurotransmissão dopaminérgica desempenha um papel crucial na 

fisiopatologia da PHDA, através de variações funcionais e na densidade do transportador 

pré-sináptico e dos recetores pós-sinápticos da dopamina [29]. 

Os estudos neuropsicológicos realizados evidenciaram que as crianças com PHDA 

apresentam alterações nas funções executivas e no controlo dos impulsos, sendo 

consistentes os resultados dos estudos neurobiológicos e neuroimagiológicos [25,27]. 

 

2.2. Fatores Genéticos 

Os fatores genéticos envolvidos na PHDA são bastante complexos. Os estudos 

genéticos realizados identificaram vários genes que podem estar implicados no 

desenvolvimento da PHDA, em que se salientam os seguintes: os genes de recetores da 

dopamina, do transportador pré-sináptico da dopamina, da β-hidroxilase da dopamina e de 

recetores adrenérgicos [30]. 

Alguns destes genes identificados são importantes para a neurotransmissão, em 

especial, o gene do transportador pré-sináptico da dopamina, pois este transportador 

controla a neurotransmissão dopaminérgica e é o principal alvo do fármaco mais usado na 

PHDA. Também, o gene do recetor D4 da dopamina apresenta uma variante que torna o 

recetor D4 menos sensível à ação da dopamina. Tendo em conta, que o recetor D4 da 

dopamina prevalece nas redes neuronais do CPF, que estão associadas à fisiopatologia da 

PHDA, o gene deste recetor é um forte candidato a tornar-se um fator etiológico da PHDA 

[31,32].  

Os vários estudos genéticos demonstraram que existe cerca de 60 a 75% de 

heritabilidade destes genes, em que cada um exerce um efeito reduzido mas significativo, 

que associado a outros fatores etiológicos aumentam a suscetibilidade à PHDA [33]. 

 

2.3. Fatores Psicossociais 

Foram identificados seis fatores de risco principais no ambiente familiar, que estão 

relacionados com desenvolvimento da PHDA: o nível socioeconómico baixo, os problemas 

conjugais, um grande agregado familiar, a criminalidade paterna, as perturbações 

neurológicas dos pais e a colocação das crianças em lares de adoção. A baixa escolaridade 

materna e a monoparentalidade também foram identificadas como fatores de risco [23,33]. 

A depressão materna foi identificada como fator de risco para o desenvolvimento de 

perturbações neurológicas e desvios comportamentais em crianças. Alguns estudos 
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sugerem que o estado depressivo das mães pode conferir-lhes uma perceção errada do 

comportamento dos filhos ou estarem cientes dos desvios comportamentais dos filhos mas 

reagirem de uma forma pejorativa, através de atitudes insensíveis e inadequadas. Por outro 

lado, a depressão materna pode resultar do stress que advém de educar uma criança com 

PHDA [33]. 

Entre os vários estudos realizados é unânime que um ambiente familiar conflituoso e 

pouco estruturado favorece o desenvolvimento de PHDA nas crianças. Reciprocamente, 

pode ser a PHDA a prejudicar a dinâmica familiar e originar conflitos [34]. 

 

2.4. Fatores Ambientais 

Existem vários fatores ambientais que podem estar associados à PHDA, mas o seu 

verdadeiro impacto é bastante contestado. As teorias de que determinados alimentos ou 

aditivos alimentares possam causar PHDA foram consideradas erradas por vários estudos. 

A teoria de que a ingestão excessiva de açúcar poderia despoletar nas crianças PHDA é 

uma delas [33].  

Os ácidos gordos de cadeia longa polinsaturada, nomeadamente o ómega 3 e o ómega 

6, contribuem para o normal funcionamento das membranas neuronais. Alguns estudos 

demonstraram que as crianças com PHDA apresentam níveis séricos de ácidos gordos 

essenciais baixos. De facto, são usados suplementos alimentares com ómega 3 e 6 em 

crianças com PHDA em idade pré-escolar e que apresentem ligeiros défices de atenção. 

Apesar do consumo de certos alimentos, em algumas crianças, exacerbarem os sintomas 

da PHDA, este não constitui a sua origem [35]. 

Um outro fator ambiental é a exposição excessiva das crianças à tecnologia eletrónica. 

Estudos revelaram que uma exposição prematura das crianças, entre um e três anos de 

idade, à televisão está associada ao desenvolvimento de problemas de atenção. Embora 

esta associação ainda não tenha sido substancialmente comprovada, coloca motivos de 

preocupação, devido à utilização generalizada desta tecnologia [36].  

Passar tempo ao ar livre, em espaços verdes, tem um efeito positivo no controlo dos 

sintomas da PHDA. Além disso, quanto mais naturais e calmos forem estes espaços, em 

comparação com o ambiente citadino, menor é a manifestação dos sintomas da PHDA [37].  

 

2.5. Fatores Pré-Natais 

Vários estudos epidemiológicos demonstraram que as complicações neonatais, durante 

a gravidez ou no trabalho de parto são mais frequentes em crianças com PHDA [33,38].  

Um dos fatores pré-natais identificados na PHDA e um dos mais estudados é o 

consumo de tabaco durante a gravidez, uma vez que os recetores nicotínicos são capazes 
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de modular a atividade dopaminérgica e a desregulação dopaminérgica contribui para o 

desenvolvimento da PHDA. A exposição fetal à nicotina provoca, de facto, alterações 

cerebrais em pontos críticos do seu desenvolvimento. Estudos nos quais se comparavam 

crianças com PHDA com crianças sem qualquer psicopatologia verificaram que existe uma 

maior associação entre crianças com PHDA e casos de consumo de tabaco durante a 

gravidez [23,38,39].  

O consumo de álcool durante a gravidez tem sido proposto como um fator pré-natal 

para a PHDA. Vários estudos demonstraram que as crianças que, enquanto fetos, foram 

expostas ao álcool, apresentam problemas a nível comportamental, cognitivo e de 

aprendizagem, que podem manifestar-se como PHDA [40].  

 

Em suma, apesar da existência de múltiplos fatores etiológicos para a PHDA, nenhum 

deles por si só é suficiente para despoletar esta perturbação. A PHDA é uma patologia 

neurocomportamental crónica resultante da interação de fatores neurobiológicos, genéticos, 

psicossociais e ambientais, que suporta a heterogeneidade que lhe é caraterística [23,33].  

 

3. Diagnóstico 

O diagnóstico da PHDA é formulado com base nos critérios clínicos da 5ª Edição do 

Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (MDEPM-5), publicado pela 

Associação Americana de Psiquiatria e que constitui uma referência a nível internacional. A 

classificação reparte os sintomas da PHDA em dois grupos, défice de atenção e 

hiperatividade-impulsividade (Anexo II) [41,42]. Os critérios de diagnóstico do MDEPM-5 

para a PHDA são: 

● sintomas persistentes com uma duração superior a seis meses; 

● alguns dos sintomas têm que se ter iniciado antes dos 12 anos de idade; 

● as crianças devem apresentar pelo menos 6 manifestações de um dos dois grupos de 

sintomas, ou de ambos, enquanto que os adolescentes e os adultos devem apresentar 5;  

● as manifestações têm de estar presentes em dois ou mais ambientes sociais diferentes; 

● evidência clara da sintomatologia interferir ou reduzir a qualidade de vida da criança;   

● a sintomatologia não pode ser atribuível a outra perturbação do desenvolvimento ou do 

foro psiquiátrico [42]. 

A partir dos critérios de diagnóstico, depreende-se que não é necessário que uma 

criança apresente todas as manifestações de qualquer um dos dois grupos para que lhe 

seja diagnosticada PHDA. O número de combinações possíveis entre as várias 

manifestações de défice de atenção e de hiperatividade/impulsividade para que seja 

diagnosticado PHDA numa criança é 504, o que demonstra bem o potencial heterogénico do 

diagnóstico [25,40]. 
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De acordo com o padrão sintomático predominante, consideram-se três subtipos de 

PHDA:  

- o predominantemente desatento; 

- o predominantemente hiperativo-impulsivo; 

- o combinado. 

As manifestações clinicas podem evoluir de um subtipo para outro, assim como podem 

apresentar variações dependendo do ambiente em que a criança se encontra. O subtipo 

predominantemente hiperativo-impulsivo é mais frequente em rapazes, enquanto o subtipo 

predominantemente desatento é mais usual em raparigas [42].  

O subtipo combinado da PHDA é o mais problemático, uma vez que afeta 

significativamente o comportamento, a aprendizagem e está associado a comportamentos 

de risco, provocando uma grande tensão familiar e escolar [43].  

 

O DSM-5 descreve que a PHDA pode variar em função da idade das crianças, do seu 

nível de desenvolvimento e que é particularmente difícil estabelecer o diagnóstico em 

crianças com uma idade inferior a 4 ou 5 anos, porque o seu comportamento característico é 

muito variável e pode incluir manifestações semelhantes às da PHDA [42-44].  

Um dos principais problemas e receios prende-se com a aplicação dos critérios clínicos 

a crianças demasiado novas e, consequentemente, ao sobrediagnóstico de problemas 

neurocomportamentais que podem ser meramente transitórios. Atualmente, o diagnóstico 

tem vindo a ser aplicado cada vez com mais frequência antes dos 5 anos de idade, o que 

alerta para a necessidade de se proceder a uma clarificação das estratégias e critérios de 

diagnóstico adotados na avaliação das crianças desta faixa etária [44]. 

 

Deve realizar-se sempre uma história clínica completa, incluindo antecedentes 

familiares e pessoais, que podem ser significativos para o diagnóstico e orientarem para a 

eventual causa da perturbação. A história do desenvolvimento psicomotor e social da 

criança também é bastante relevante, uma vez que pode sugerir o momento em que os 

sintomas apareceram pela primeira vez [41,45]. 

Para confirmar a suspeita de PHDA é importante a avaliação familiar e escolar, que 

pode realizar-se através de questionários, que fornecem dados sobre o desempenho 

funcional da criança. Os questionários de Conners, disponíveis para pais, professores e 

para as próprias crianças, são os mais utilizados na prática clínica e constituídos por um 

conjunto de itens que traduzem comportamentos de oposição, défice de atenção, 

hiperatividade e impulsividade (Anexo II). Permitem obter um perfil da criança e caso os 

resultados indiquem PHDA, permite classifica-la em termos de gravidade [41,46].  
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4. Tratamento 

Sendo a PHDA heterogénea e multifacetada, é natural que exista uma diferenciação no 

tipo de tratamento a adotar. Os objetivos do tratamento são o desenvolvimento de um 

equilíbrio emocional adequado, otimizar as competências escolares e comportamentais e 

ajustar as relações sociais e pessoais das crianças, adolescentes ou adultos com PHDA. O 

tratamento assenta em dois pilares: na terapêutica farmacológica e na intervenção 

psicoterapêutica [23,47].  

 

4.1. Terapêutica Farmacológica  

Os principais fatores a ter em conta na decisão de iniciar a medicação são a gravidade 

e a persistência dos sintomas. A opinião dos pais é sempre determinante na decisão de se 

iniciar a medicação, uma vez que nem todas as crianças com PHDA necessitam de 

medicação. A terapêutica farmacológica está indicada em crianças com mais de seis anos, 

embora em casos pontuais, possa ser utilizada mais cedo, quando a intervenção 

psicoterapêutica não teve sucesso [47,48]. 

 

4.1.1. Psicoestimulantes 

Os psicoestimulantes constituem a base da terapêutica farmacológica da PHDA. 

Apresentam uma ação ao nível do SNC, estimulando as áreas cerebrais responsáveis pela 

inibição dos comportamentos impulsivos e hiperativos e da manutenção da atenção que, 

como referido anteriormente, se encontram debilitadas na PHDA, principalmente ao nível do 

CPF [48,49]. 

O metilfenidato é o fármaco de primeira linha no tratamento da PHDA. O seu 

mecanismo de ação consiste em bloquear o transportador pré-sináptico da dopamina, 

inibindo a recaptação da dopamina e consequentemente aumentando a sua 

biodisponibilidade. Como já referido, a dopamina é um dos neurotransmissores 

responsáveis pela regulação do controlo motor, da atenção, da organização, do 

planeamento e das tomadas de decisão logo, o metilfenidato ao aumentar a concentração 

extracelular de dopamina melhora o desempenho de todas estas funções [50]. 

Em Portugal, o metilfenidato é comercializado em várias marcas registadas:               

Rubifen® (Laboratorios Rubió), Ritalina LA® (Novartis) e Concerta® (Janssen-Cilag), que 

diferem entre si no modo de libertação e no tempo de ação. O metilfenidato também se 

encontra disponível em medicamentos genéricos: o Metilfenidato Farmoz® (Farmoz) e o 

Metilfenidato Sandoz® (Sandoz). A escolha da forma comercial é determinada inicialmente 

pelo peso da criança e pela necessidade de duração da ação do fármaco (Tabela 3) [51-53]. 
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O Rubifen®, com uma libertação rápida, atinge um pico de concentração sanguínea 

rapidamente e o efeito terapêutico tem uma duração média de 4 horas. Logo, são 

necessárias várias tomas ao longo do dia quando se pretende um efeito duradouro mas tem 

a vantagem de ser mais manobrável. A Ritalina LA® e o Concerta® apresentam uma 

libertação gradual ao longo do dia, de modo a reduzir as variações da concentração 

sanguínea de metilfenidato e possibilitar uma toma diária única [51-53]. 

Para se encontrar a dose adequada, com a manifestação de efeitos secundários 

mínimos ou nenhuns, pode ser necessário algum tempo. O grau de desatenção e 

hiperatividade constituem variáveis importantes na previsão dos efeitos terapêuticos, pois as 

crianças com sintomas mais intensos apresentam uma melhor resposta. O metilfenidato 

apresenta aproximadamente 70% de eficácia, ou seja, 30% das crianças apresentam uma 

redução insuficiente dos sintomas e uma melhoria insignificante na sua vida [48,49].  

Alguns estudos sugerem que o relacionamento entre pais e filhos é bastante importante 

na resposta à medicação, por exemplo, a presença de estados de ansiedade nas crianças, 

leva a que a resposta a este tipo de medicação não seja tão eficaz [48,50]. 

Os efeitos secundários variam de criança para criança, sendo que a maioria são ligeiros 

e espontâneos ou revertem com o ajuste da dose e do horário da toma. Os mais frequentes 

são a falta de apetite, dores de cabeça e abdominais e problemas a adormecer. Os efeitos 

secundários mais graves e raros incluem o aumento da pressão arterial, da frequência 

cardíaca, o aparecimento de tremores e episódios psicóticos temporários, que desaparecem 

com o cessar da medicação. Em algumas crianças ocorre ainda o fenómeno “rebound”, em 

que após o efeito da medicação a sintomatologia da PHDA surge com grande intensidade, 

mas este efeito é transitório e regride em poucos minutos. Contudo, existe uma pequena 

percentagem de crianças com PHDA que não tolera qualquer dose de psicoestimulantes           

[48-50].  

 

Tipo de 

Libertação 

Dosagem 

Comercializada 

Início da 

Ação 

Duração da 

Ação 

Rubifen ® Rápida 5, 10, 20 mg 30 min 4 h 

Ritalina LA ® Intermédia 20, 30, 40 mg 30 min - 2 h 6 - 8 h 

Concerta ® Longa 18, 27, 36, 54 mg 30 min - 2 h 10 - 12 h 

Metilfenidato 

Farmoz® 
Longa 18, 36, 54 mg 30 min - 2 h 10 - 12 h 

Metilfenidato 

Sandoz® 
Longa 18, 27, 36, 54 mg 30 min - 2 h 10 - 12 h 

Tabela 3 - Principais diferenças entre as três marcas registadas e os medicamentos genéricos 

do metilfenidato para o tratamento da PHDA, à venda em Portugal. Adaptada de [52]. 
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Uma das questões mais debatidas atualmente é se existe uma relação entre a 

medicação psicoestimulante para a PHDA e o consumo posterior de drogas. Estudos 

realizados em adolescentes com PHDA que estiveram medicados com psicoestimulantes 

durante a sua infância e adolescência, demonstraram que estes apresentam uma 

probabilidade menor de abuso de outras substâncias quando comparadas a outras crianças 

com PDHA a quem o diagnóstico não foi feito atempadamente e não foram medicadas. 

Pensa-se que a medicação ao proporcionar uma melhoria no comportamentos e nas 

relações interpessoais evite que as crianças com PHDA desenvolvam comportamentos de 

risco e tendências marginais na adolescência e na vida adulta [50,52,54]. 

A monitorização da terapêutica farmacológica deve ser periódica, com uma avaliação 

regular do peso, altura, tensão arterial e auscultação cardíaca. Os efeitos terapêuticos e 

comportamentais também devem ser avaliados, recorrendo a informações facultadas pelos 

pais, professores e pela própria criança [50]. 

 

4.1.2. Fármacos Não-Estimulantes 

A atomoxetina foi o primeiro medicamento não-estimulante aprovado para o tratamento 

de crianças e adultos com PHDA. Apresenta um mecanismo de ação diferente do 

metilfenidato, pois é um potente inibidor da recaptação da noradrenalina, principalmente no 

CPF, aumentando a sua concentração extracelular [50]. A atomoxetina é comercializada 

com o nome de Strattera® (Lilly) e, em Portugal, está disponível em várias apresentações, 

com diferentes dosagens, nomeadamente em 10, 18, 25, 40, 60, 80 e 100 mg [51]. 

Em situações que a medicação psicoestimulante é intolerável ou ineficaz, existam 

perturbações de ansiedade ou tiques, a atomoxetina é recomendada como medicamento de 

primeira linha. Apesar de apresentar um bom perfil de segurança, com efeitos secundários 

semelhantes aos do metilfenidato, devido à sua menor eficácia e ao seu elevado custo não 

é usada regularmente [48,55]. 

Caso os medicamentos psicoestimulantes e a atomoxetina não apresentem uma 

melhoria dos sintomas da PHDA ou quando coexistem estados depressivos relevantes, 

pode recorrer-se a outro grupo de medicamentos que também atuam no SNC, mas que 

apresentam mecanismos de ação diferentes e têm um efeito limitado sobre a PHDA, 

nomeadamente os antidepressivos [50]. 

O tratamento farmacológico apesar de melhorar significativamente a sintomatologia da 

PHDA, sem modificar a função cerebral a longo prazo, não a cura. Não existem orientações 

definidas sobre a idade em que é mais favorável interromper a medicação, podendo ser 

prescrita pelos especialistas até que não seja mais necessária. A duração do tratamento 

depende da evolução e da gravidade dos sintomas, mas a maioria das crianças com PHDA 

necessitará do tratamento farmacológico durante alguns anos [50,55]. 
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4.2. Intervenção Psicoterapêutica 

A intervenção psicoterapêutica é importante, primariamente, na fase inicial do 

tratamento farmacológico, de modo a promover uma boa relação e adesão da criança ao 

tratamento e posteriormente para garantir que a criança [56,57]. 

A intervenção psicoterapêutica engloba três áreas, a intervenção comportamental, 

cognitiva e a emocional, que possibilitam que a criança aprenda não só a regular o seu 

comportamento mas também adquirir competências que lhe permitam enfrentar e solucionar 

situações complicadas, que surgem no dia-a-dia [56].  

A intervenção comportamental pretende promover, através do princípio do reforço 

positivo ou recompensa, comportamentos que sejam adequados e extinguir os 

comportamentos impróprios [56]. 

A intervenção cognitiva pressupõe que a atividade cognitiva afeta o comportamento, isto 

é, que mudanças comportamentais podem ser alcançadas por mudanças cognitivas. Com 

esta intervenção pretende-se que as crianças com PHDA aprendam a pensar 

sequencialmente e que consigam antecipar as consequências dos seus comportamentos e 

atitudes, de forma a tomarem decisões e atitudes corretas [56]. 

Qualquer um destes dois tipos de intervenção deve ser complementada com a 

intervenção emocional, pois a grande maioria das crianças com PHDA ficam afetadas 

emocionalmente, devido às dificuldades de interação que apresentam no contexto familiar e 

escolar. O acompanhamento e o interesse dos pais é fundamental, de modo a reforçar no 

contexto familiar o trabalho realizado nas sessões psicoterapêuticas. A articulação com os 

professores também é muito importante, uma vez que as crianças passam a maior parte do 

dia na escola [56,57].  

Os professores devem ser informados sobre o tratamento que as crianças estão a 

receber e sobre as principais consequências que a PHDA apresenta no comportamento, na 

autoestima e na aprendizagem. Caso seja necessário, podem ser implementadas algumas 

medidas, como, modificar a disposição da sala de aula, disponibilizar um apoio educativo 

individualizado ou eventualmente recorrer ao apoio de educação especial [43,57]. 

 

A intervenção farmacológica com psicoestimulantes e atomoxetina é eficaz no 

tratamento sintomático da PHDA. Embora somente a medicação possa solucionar os 

principais da PHDA, a sua associação com as intervenções psicoterapêuticas apresenta 

vantagens, nomeadamente ao melhorar o desempenho das funções executivas e ao 

possibilitar um melhor prognóstico, com resultados mais consistentes a longo prazo. O plano 

de tratamento tem de ser sempre adequado ao perfil da criança e em função daquilo que se 

pretende melhorar, tendo sempre em consideração a criança como um todo [57]. 
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5. Aconselhamento Farmacêutico 

A forma como os pais agem e reagem perante as crianças é muito importante, uma vez 

que uma das principais formas de aprendizagem é a modelagem, através da imitação, seja 

ao longo do desenvolvimento ou para aprenderem a reajustar os seus comportamentos. O 

estilo parental e o modelo educativo adotados pelos pais são fundamentais para ajudarem 

as crianças no seu desenvolvimento comportamental e de autorregulação [58].  

No atendimento ao público, sempre que me deparava com pais ou familiares de 

crianças com PHDA dialogava com eles e procedia ao esclarecimento de quaisquer dúvidas 

que apresentassem sobre a medicação, possíveis efeitos secundários e indicava algumas 

estratégias práticas que poderiam adotar no dia-a-dia, tendo em vista a melhoria do 

comportamento da criança e da qualidade de vida familiar, que são apresentadas de 

seguida. Durante o meu estágio curricular elaborei também um panfleto, distribuído na FCC, 

com o objetivo de dar a conhecer e informar os utentes sobre a PHDA e desmitificar 

algumas crenças populares (Anexo II). 

 

A comunicação intrafamiliar assume um papel fundamental na PHDA, no sentido de os 

pais conseguirem, através do diálogo, gerir as emoções e os comportamentos da criança. 

Muitos pais, com quem estabeleci contacto, afirmavam que após chegarem a casa, 

demorava pouco tempo até surgir a primeira discussão com a criança. Podem ser adotadas 

algumas medidas na comunicação com estas crianças que, apesar de nem sempre serem 

possíveis de aplicar, favorecem o bom comportamento [58]. 

A informação que se transmite a crianças com PHDA merece uma especial atenção, é 

importante transmiti-la de forma positiva, com um tom de voz calmo, sereno, mesmo em 

situações em que a criança esteja demasiado agitada. Os pais devem evitar entrar em 

contradição, por exemplo, quando se promete algo a promessa deve ser cumprida, de modo 

a facilitar o ajuste do comportamento das crianças pelo reforço positivo. Os castigos e as 

repreensões devem ser realistas e imediatas, para que as crianças se apercebam das 

consequências do seu comportamento. É essencial os pais saberem escutar a criança com 

atenção e interesse, uma vez que estimula a criança, por modelagem, a adotar este 

comportamento não só com os pais mas também com os professores e os amigos [58,59]. 

 

As rotinas diárias são de extrema importância na sua educação, pois a sua capacidade 

de organização e de planeamento é reduzida. As rotinas diárias, com horários bem 

definidos, ajudam as crianças a perceber o que se espera delas, permite-lhes prever o futuro 

quotidiano, adequarem o seu comportamento, representando assim uma boa opção para 

reduzir a probabilidade de ocorrerem conflitos. Uma estratégia prática que os pais podem 

adotar consiste em expor à criança o plano do dia, antes de saírem de casa. Os benefícios 
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das atividades lúdicas e extracurriculares no desenvolvimento das crianças foi à muito 

comprovados. Devido ao stress que enfrentam diariamente, estes benefícios são ainda mais 

notórios em crianças com PHDA. A participação em atividades extracurriculares ajudam 

estas crianças a canalizar a sua energia excessiva em algo produtivo e a desenvolver as 

capacidades de gestão de tempo e pensamento crítico. Uma destas atividades é o desporto, 

que melhora a atenção, a memória, o controlo de impulsos e reduz a ansiedade. Os 

desportos coletivos, como o futebol, apresentam a vantagem das crianças socializarem com 

outras crianças da sua faixa etária. Também alguns desportos individuais, como o karaté e o 

ténis, são interessantes, pois promovem o autocontrolo e a concentração [58,60]. 

 

O principal problema que os pais apontavam era a falta de sono da criança na hora de ir 

dormir. O sono, em muitos casos negligenciado, é fundamental para a saúde das crianças, 

principalmente em crianças com PHDA, pois os problemas de sono também afetam a 

atenção e regulação do comportamento. Em muitos casos, os pais referiam que os seus 

filhos dormiam apenas 6 a 8 horas, logo apresentavam uma duração do sono muita curta 

para a idade. Os pais podem colocar em prática várias estratégias para regularizar o sono 

destas crianças, por exemplo, não ver televisão para adormecer, pois o estímulo luminoso 

pode atrasar o início do sono, e antecipar de forma progressiva a hora de deitar, até à hora 

desejada. Posteriormente, é essencial manter os horários de levantar e deitar [58,61]. 

 

6. Conclusão do Caso de Estudo PHDA   

A PHDA é uma perturbação neurocomportamental que afeta ambos os sexos e que 

interfere na qualidade de vida das crianças e da família, caso não seja diagnosticada e 

tratada. É fundamental que os pediatras apresentem um cuidado especial quando suspeitam 

de um diagnóstico de PHDA, não tomando decisões precipitadas e encaminhando a criança 

para uma equipa de especialistas, composta por neuropediatras, pedopsiquiatras, 

psicólogos e terapeutas que garantem o correto diagnóstico e tratamento a adotar. 

Os pais assumem um papel essencial no sucesso do tratamento farmacológico e 

psicoterapêutico. Devem estar completamente conscientes do significado da PHDA e 

daquilo que representa, de todo o processo em curso após a confirmação do diagnóstico e 

que a sua intervenção é crucial para as perspetivas futuras dos seus filhos.   

O desenvolvimento deste caso de estudo permitiu-me expandir os meus conhecimentos 

sobre esta tão falada “doença da moda”, bem como familiarizar-me, através da interação 

com os pais e familiares de crianças com PHDA, do seu verdadeiro impacto na vida das 

crianças, na vida familiar, mas também dar conta que caso sejam seguidas as orientações 

médicas e adotadas medidas psicoterapêuticas, a PHDA consiste numa perturbação 

neurocomportamental crónica controlada, salvo algumas exceções. 



Relatório de Estágio                                    Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

    33 Gil Rocha Fontes 

Caso de Estudo II: Doença de Alzheimer 

 

1. Introdução 

O aumento da longevidade, devido aos avanços ininterruptos na área da saúde, é uma 

das grandes conquistas do século XX que, aliado à diminuição da taxa de natalidade, está a 

provocar um drástico envelhecimento da população mundial. Perante esta situação, o 

aumento da prevalência de doenças próprias da terceira idade, como as cardiopatias, 

artrites, nefropatias, osteoporose e doenças neurológicas degenerativas, é inevitável. Uma 

das neuropatologias degenerativas que mais afeta a população da terceira idade é a 

Doença de Alzheimer (DA) [62,63]. 

A DA é uma doença neurodegenerativa crónica e a causa mais comum de demência, 

cerca de 50% dos casos, sendo caracterizada pela perda progressiva e irreversível de 

várias capacidades cognitivas, como a concentração, o raciocínio, a capacidade de 

orientação no tempo e no espaço, a coordenação de movimentos e a mais relevante nesta 

patologia, a memória. A degeneração neurológica que se verifica na DA traduz-se em 

alterações comportamentais, funcionais e na personalidade, que conduzem a uma redução 

gradual da autonomia e independência dos doentes com Alzheimer [64]. 

 

A DA atualmente afeta mais de 27 milhões de pessoas em todo o mundo. Estima-se 

que a sua prevalência duplique a cada 20 anos e assim sendo em 2050 aproximadamente 

115 milhões pessoas poderão padecer de DA [63].  

A prevalência e a incidência da DA sugerem que a idade é o fator de risco mais 

influente. Aproximadamente 10% dos idosos com mais de 70 anos apresentam perdas de 

memória significativas e mais de metade destes casos é provável que seja DA. Em idosos 

com idade superior a 85 anos estima-se que 25% a 45% apresentem demência. A duração 

da doença é tipicamente 8 a 10 anos, até atingir a fase terminal. A DA constitui assim uma 

das maiores ameaças para o futuro dos sistemas de saúde, atendendo à mudança 

demográfica que está em curso provocada pelo envelhecimento da população [64].  

A DA é classificada em dois subtipos, de acordo com a idade em que se manifestam os 

primeiros sintomas: a DA de início precoce e DA de início tardio. A DA de início precoce 

representa 1% a 6% de todos os casos e surge entre os 30 anos e os 65 anos de idade, 

enquanto a DA de início tardio é a forma mais comum e surge após os 65 anos. 

Aproximadamente 60% dos doentes com DA de início precoce apresentam múltiplos casos 

de DA nas suas famílias [64].  
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2. Fisiopatologia 

A fisiopatologia da DA baseia-se em evidências neuropatológicas e genéticas. As 

evidências neuropatológicas clássicas da DA são as placas amilóides extracelulares e os 

emaranhados neurofibrilares intracelulares, que resultam, respetivamente, da acumulação e 

deposição do péptido β-amilóide (Pβa) e de alterações microtubulares através da 

hiperfosforilação da proteína Tau (pTau). Os mecanismos e processos que conduzem à 

formação e desenvolvimento destas estruturas são explicados de seguida [65,66].  

 

A produção excessiva do Pβa e a consequente formação das placas amilóides, decorre 

da alteração de processos homeostáticos que regulam a clivagem proteolítica da proteína 

precursora amilóide (PPA). A PPA é uma glicoproteína transmembranar, representa uma 

das proteínas mais abundantes do SNC e é metabolizada por duas vias distintas: a via 

secretória ou não-amiloidogénica e a via amiloidogénica (Figura 3) [67,68].  

Na via secretória, a PPA é clivada pela α-secretase originando dois fragmentos, sem 

qualquer relevância patológica, que são posteriormente metabolizados. A α-secretase cliva o 

PPA na sequência de aminoácidos pertencentes Pβa, impedindo assim a sua formação [67]. 

Na via amiloidogénica, a PPA é clivada sequencialmente pela β-secretase e pela                 

γ-secretase, complexo enzimático que engloba a pré-senilina 1 e 2, produzindo o Pβa. O 

Pβa é composto por 39 a 43 resíduos, sendo que o Pβa com 42 resíduos é o mais 

neurotóxico. O Pβa é libertado em monômeros que progressivamente se agregam em 

dímeros, trímeros, oligómeros, protofibrilas, fibrilas e por último, se depositam em placas 

amilóides, também denominadas placas senis [67]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Vias metabólicas da PPA. A PPA é metabolizada por duas vias distintas: a via                     

não-amiloidogénica e a via amiloidogénica. Na via não-amiloidogénica, a PPA é clivada pela                

α-secretase, na sequência de aminoácidos do Pβa (a vermelho) impedindo a sua formação. Na via 

amiloidogénica a PPA é clivada sequencialmente pelas β e γ-secretase, originando o Pβa 

neurotóxico. Adaptado de [67]. 
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Os derivados amilóides do Pβa interagem com várias estruturas neuronais que 

conduzem à ativação de cascatas patológicas pró-inflamatórias, disfunção mitocondrial, 

stress oxidativo, desregulação do metabolismo do cálcio, indução da apoptose neuronal e, 

por fim, morte celular dos neurónios. Os oligómeros e as placas senis são os derivados 

amilóides do Pβa mais neurotóxicos. Em condições fisiológicas normais, a PPA é 

metabolizada preferencialmente pela via não-amiloidogénica e existe um equilíbrio entre a 

produção do Pβa e a sua remoção do SNC. Uma das proteínas responsáveis pela remoção 

do Pβa é a apolipoproteína E (APOE) que, apesar do seu mecanismo ainda não ter sido 

totalmente esclarecido, se liga ao Pβa inibindo a sua agregação e favorecendo a sua 

remoção [67-69].  

 

As evidências genéticas da DA surgem de estudos que concluíram que as mutações 

nos genes que codificam a PPA e a pré-senilina 1 e 2, estão presentes em 

aproximadamente 5% dos casos de DA, sendo características da DA de início precoce. Um 

aspeto interessante é que a maioria dos indivíduos com síndrome de Down, trissomia 21, 

apresentam no cromossoma 21 extra o gene que codifica a PPA e desenvolvem sintomas 

característicos da DA perto dos 40 anos de idade. Uma variante específica do gene que 

codifica a APOE tem sido associada consistentemente à DA de início tardio [65,66,69]. 

 

Como, já referido, os emaranhados neurofibrilares resultam da hiperfosforilação da 

pTtau. A Tau é uma proteína que se encontra associada aos microtúbulos e é amplamente 

expressa no sistema nervoso, sendo considerada uma fosfoproteína neuronal. Nos 

neurónios, constitui um componente importante do citoesqueleto, interagindo com a α e β-

tubulina, presentes nos microtúbulos. Esta interação é um processo dinâmico, no qual a 

pTau promove a sua própria polimerização e inibe a despolimerização das tubulinas. Todo o 

processo é regulado por um equilíbrio existente entre a fosforilação e a desfosforilação da 

pTau, que provoca alterações conformacionais e modificam a sua capacidade de interação 

com as tubulinas [69,70]. 

A fosforilação da pTau é crítica para a estabilidade dos polímeros de tubulina e, 

consequentemente, dos microtúbulos, que são essenciais para a manutenção da estrutura e 

da plasticidade neuronal. Nos axônios, os microtúbulos são fundamentais para o transporte 

axonial de vesículas que contêm neurotransmissores e estão uniformemente orientados em 

função da fosforilação da pTau [69,70]. 
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Na DA, a fosforilação excessiva da pTau, próxima de locais cruciais para a interação, 

impede-a de se ligar às tubulinas, destabilizando os microtúbulos, prejudicando o transporte 

axonial e a transmissão sináptica, o que resulta na perda da viabilidade celular, no colapso 

do citoesqueleto microtubular e à morte dos neurónios (Figura 4). A aglomeração das pTau 

hiperfosforiladas conduz à formação dos emaranhados neurofibrilares intracelulares. Entre 

as proteínas envolvidas na fosforilação da pTau, como cinase A e C, a mais importante é a 

cinase-3β da sintase do glicogénio. Outra evidência patológica na DA é a expressão de 

fosfatases nos neurónios se encontrar reduzida [67,71]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos realizados recentemente sugerem que os dois mecanismos neuropatológicos 

clássicos da DA estão correlacionados, através de interações em que se favorecem 

mutuamente. Os processos que correlacionam estes mecanismos são: o Pβa induz a 

ativação das cinases que levam à hiperfosforilação da pTau, em que os derivados 

oligoméricos do Pβa desempenham um papel fundamental, pois ativam a cinase-3β da 

sintase do glicogénio e também provocam uma disfunção proteossómica reduzindo a 

degradação da pTau hiperfosforilada, conduzindo à formação dos emaranhados 

neurofibrilares. Simultaneamente, as cinases da pTau fosforilam a PPA, induzindo a                     

γ-secretase, e a cinase A fosforila o Pβa, promovendo a sua agregação [72]. 

 

Na DA também se verifica uma disfunção no sistema colinérgico, nomeadamente, uma 

redução na síntese do neurotransmissor acetilcolina e na densidade dos recetores 

colinérgicos, a nível cerebral. Na terapêutica farmacológica da DA, a maioria dos 

medicamentos aprovados atua ao nível do sistema colinérgico e apesar de serem eficazes 

no alívio dos sintomas, durante um intervalo de tempo limitado, não evitam a sua progressão 

nem a curam. Alguns estudos sugerem que a disfunção do sistema colinérgico favorece os 

mecanismos patológicos da formação do Pβa [69]. 

Figura 4 - Mecanismo neuropatológico associado à pTau. Na DA, a hiperfosforilação da pTau reduz 

a sua interação com as tubulinas, destabilizando os microtúbulos e conduzindo à formação de 

emaranhados neurofibrilares. Adaptado de [67]. 
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No entanto, a disfunção colinérgica e os mecanismos moleculares e celulares 

responsáveis pela formação das placas senis e pelos emaranhados neurofibrilares não são 

suficientes para explicar a globalidade e a diversidade das alterações neuropatológicas da 

DA. Alguns estudos questionam mesmo se estes mecanismos representam a principal 

causa patológica da DA, atribuindo-lhes um papel secundário e sugerindo o stress oxidativo, 

as disfunções mitocondriais e as desregulações mitogénicas como os principais 

responsáveis patológicos da DA [70,73]. 

 

3. Sintomas Clínicos  

A DA apresenta três fases clínicas: a fase inicial ou pré-sintomática, a fase moderada 

ou de pré-demência e a fase grave ou de demência clinicamente definida [64,74,75]. 

Na fase inicial ou pré-sintomática, os sintomas são bastante subtis e muitas vezes são 

considerados pelos familiares como parte integrante do processo de envelhecimento. O 

doente apresenta dificuldades anormais em expressar-se, tomar decisões, reter informações 

recentes e também desorientação temporal e espacial [74,75]. 

A fase moderada ou de pré-demência, com a progressão da doença, torna os sintomas 

cada vez mais evidentes e restritivos. O doente apresenta dificuldades acrescidas na 

realização das tarefas diárias, necessitando de assistência para as realizar, dificuldades em 

manter um diálogo, alterações comportamentais e na sua personalidade, podendo ter 

comportamentos inapropriados em público e perde-se com facilidade [74,75]. 

Na fase grave ou de demência clinicamente definida, em que o doente perde a sua 

autonomia, o doente apresenta um elevado défice cognitivo e físico, não reconhecendo os 

familiares e amigos, necessitando de assistência para se alimentar, higienizar e ficando a 

sua mobilidade bastante limitada, estando acamado ou numa cadeira de rodas [74,75]. 

A manifestação dos sintomas e o ritmo de progressão da DA difere em todos os 

doentes, podendo as suas capacidades cognitivas variar de um dia para o outro ou até 

mesmo ao longo do dia e agravar-se em situações de stress e fadiga [74,75]. 

  

4. Diagnóstico 

Atualmente, o diagnóstico clínico da DA é realizado após uma observação clínica 

pormenorizada, através da história clínica detalhada do doente e dos seus familiares, da 

realização de exames físicos e neurológicos e de testes cognitivos e neuropsicológicos. Os 

critérios de diagnóstico usados para a DA, reconhecidos internacionalmente, exigem a perda 

de pelo menos duas capacidades cognitivas, como, por exemplo, a memória a curto prazo, a 

linguagem, o raciocínio, a orientação e a capacidade de tomar decisões, além de requerem 

a exclusão de outras doenças neurodegenerativas associadas à demência. A exclusão de 
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outras patologias é auxiliada pelo recurso a técnicas de imagiologia, como a tomografia 

computadorizada e a ressonância magnética. Após a exclusão de outras possíveis 

patologias, o diagnóstico clínico da DA é realizado com uma precisão de 80 a 90% [64,76].  

Os testes cognitivos e neuropsicológicos assumem um papel fundamental no 

diagnóstico e diferenciação das várias patologias que apresentam demência, sendo também 

utilizados para avaliar a progressão da DA. O Mini-Mental State Examination é o teste 

cognitivo mais utilizado, sendo bastante simples, realizado por um médico de clínica geral 

ou um por especialista e com uma duração média de 5 minutos. Neste teste são avaliadas 

capacidades cognitivas como a leitura, escrita, orientação e memória a curto prazo, através 

de exercícios mentais simples, tais como, descrever o sítio em que se encontra, soletrar 

palavras na ordem correta e na inversa, memorizar e reproduzir diagramas simples e 

palavras sem qualquer ligação entre si [76,77]. 

 

5. Tratamento  

O tratamento atualmente disponível para a DA não altera a progressão da doença, 

apenas atua ao nível dos sintomas cognitivos e funcionais, melhorando-os 

significativamente, num intervalo de tempo limitado [74,78]. 

Como referido, o tratamento farmacológico para a DA centra-se no sistema colinérgico, 

devido à disfunção progressiva deste sistema estar associada à DA. Várias estratégias 

terapêuticas têm sido investigadas com o intuito de melhorar a neurotransmissão 

colinérgica, das quais se destacam, o aumento da síntese de acetilcolina, a estimulação de 

recetores muscarínicos e nicotínicos pós-sinápticos, o aumento da libertação pré-sináptica 

de acetilcolina e a redução da degradação da acetilcolina na fenda sináptica, através de 

inibidores da acetilcolinesterase (IAch). Os resultados obtidos em vários estudos indicam 

apenas o uso dos IAch para fins terapêuticos, devido à falta de eficácia e ao largo espectro 

de efeitos secundários apresentados pelas outras estratégias [78,79].  

Os IAch atuam através da inibição da acetilcolinesterase, aumentando a concentração e 

duração da acetilcolina na fenda sináptica, estimulando assim a neurotransmissão 

colinérgica. Atualmente encontram-se aprovados três IAch para o tratamento de DA em fase 

inicial a moderada, sendo eles, o donepezilo, a rivastigmina e a galantamina. Os IAch estão 

associados a uma variedade de efeitos secundários, que advêm da estimulação colinérgica 

em diferentes áreas do SNC e do Sistema Nervoso Periférico. Os efeitos secundários 

incluem náuseas, vómitos, diarreia, perturbações no sono, que resultam da atividade dos 

IAch a nível do SNC, e cãibras musculares, cansaço excessivo, bradicardia e incontinência 

urinária, associados à atividade colinérgica periférica [74,78,79]. 

O donepezilo é um IAch reversível e é facilmente absorvido. É administrado dose única 

de 5 ou 10 mg, em que a dosagem de 10 mg não produz efeitos estatisticamente diferentes 
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da de 5 mg, devendo só ser utilizada quando não houver uma melhoria dos sintomas com a 

dosagem de 5 mg ao final de 6 semanas [51,74]. 

A galantamina também é um IAch reversível com uma duração de ação de cerca de 7 

horas. A dose inicial é de 8 mg, em duas tomas diárias, em que a dose de manutenção 

recomendada de 16-24 mg por dia e a alteração da dosagem deve ser realizada em 

intervalos de 4 semanas [51,74]. 

A rivastigmina inibe preferencialmente a isoforma G1 da acetilcolinesterase, localizada 

sobretudo nas áreas cerebrais afetadas pela DA e também inibe a butirilcolinesterase, que 

apesar do seu mecanismo patológico na DA não estar totalmente definido, os seus níveis 

estão aumentados nas regiões cerebrais afetadas pela DA. A rivastigmina deve ser iniciada 

na dosagem de 3 mg por dia, em duas tomas. O aumento da dosagem, até à dose de 

manutenção de 6 a 12 mg, é gradual, com incrementos de 1,5 mg de duas em duas 

semanas. Pode ser administrada oralmente ou por via transdérmica, através de um 

emplastro com uma dosagem de 4,6 mg ou 9,5 mg por 24 horas, em que a última apresenta 

menos efeitos secundários. Porém, a sua administração em doentes com patologias renais 

ou hepáticas deve ser bastante ponderada [51,78,79]. 

 

A outra abordagem terapêutica atualmente disponível para a DA atua ao nível da 

excitotoxicidade mediada pelo glutamato, através dos recetores N-metil-D-aspartato 

(NMDA). O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do SNC, atuando em vários 

recetores pós-sinápticos, incluindo os recetores NMDA, abundantes nas áreas cerebrais 

responsáveis pela memória. Na DA, a ativação excessiva dos recetores NMDA pelo 

glutamato, provoca o aumento intracelular Ca2+, ativando processos que conduzem à 

degeneração neuronal. A memantina é um antagonista não-competitivo dos recetores 

NMDA, com uma afinidade moderada, aprovada para a DA moderada a grave. A memantina 

bloqueia apenas os efeitos excitotoxicos da excessiva neurotransmissão glutamatérgica, 

preservando a atividade fisiológica dos recetores NMDA. A memantina é bem tolerada e os 

efeitos secundários, que incluem náuseas, tonturas, sonolência, incontinência e confusão, 

são pouco comuns e desaparecem após a interrupção ou redução da dose [78,79].  

 

O desenvolvimento de fármacos capazes de alterar a progressão da DA é um dos 

maiores desafios científicos da atualidade. Estes fármacos atuariam em mecanismos 

patológicos chave da DA, por exemplo, através da inibição das cinases que hiperfosforilam a 

pTau, da inibição da β e γ-secretase, promovendo a via não-amiloidogénica da PPA. 

Infelizmente quase todos os estudos realizados neste âmbito não corresponderam às 

expectativas e na última década não foi aprovado nenhum fármaco para o tratamento da DA 

[80,81]. 
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6. Aconselhamento Farmacêutico 

A FCC apresenta um protocolo com a Associação Portuguesa de Familiares e Amigos 

dos Doentes de Alzheimer, que consiste no apoio psicológico e emocional aos familiares e 

na aplicação de um desconto na compra de medicamentos. 

Deste modo, a FCC é frequentada por vários utentes que estão relacionados com 

doentes de Alzheimer, nomeadamente, familiares ou prestadores de cuidados de saúde. 

Neste contexto, no decorrer do meu estágio curricular elaborei um panfleto informativo sobre 

a Doença de Alzheimer, para alertar os utentes da FCC, principalmente os que se inserem 

na faixa etária da terceira idade, sobre os primeiros sinais e sintomas que sugerem o início 

da DA (Anexo III). 

 No atendimento ao público, em todas as situações em que me deparei com estes 

utentes verifiquei que todos eles estavam bem informados sobre a DA, os efeitos 

terapêuticos e secundários da medicação e completamente consciencializados dos sintomas 

e das alterações que os doentes de Alzheimer apresentam com a progressão da doença.  

  Um dos principais problemas que os familiares indicavam era a resistência por parte 

dos idosos em consultar o médico. Esta situação decorre por vários motivos: os idosos, 

atribuírem alguns dos sinais de alerta e os primeiros esquecimentos, que vão 

progressivamente aumentando e repetindo-se, ao processo natural de envelhecimento; não 

reconhecerem ou negarem a existência de qualquer problema; e também porque alguns 

idosos apesar de se apresentarem completamente lúcidos e conscientes do seu estado de 

saúde receiam que as suas preocupações e as dos seus familiares se confirmem. A 

consequência desta situação traduz-se frequentemente no diagnóstico tardio da DA, já 

numa fase moderada a grave, em consultas de rotina. É essencial que os próprios idosos e 

familiares estejam atentos a quaisquer alterações comportamentais e funcionais, de modo a 

estes serem acompanhados ou encaminhados, sem qualquer receio, para uma consulta 

médica [82]. 

 

De seguida são indicadas algumas das sugestões e orientações, que sugeri ao longo do 

estágio curricular aos familiares e prestadores de cuidados de saúde de doentes com 

Alzheimer. 

A comunicação, como já referido, é uma das capacidades funcionais que é afetada pela 

DA logo, com a sua progressão os doentes com Alzheimer apresentam dificuldades na 

expressão dos seus sentimentos e na comunicação com outras pessoas, por exemplo, em 

manterem uma conversa, não encontrarem as palavras certas para se expressar ou não 

compreenderem o que ouvem. É importante realçar que em todas as fases da doença, é 

necessário manter uma atitude calma e serena, mesmo quando o doente não reagir às 

várias tentativas de comunicação e demonstrações de afeto [75,82]. 
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Em fases moderadas da DA é característico o doente não reconhecer ou esquecer a 

necessidade de realizar a sua higiene pessoal e de se vestir adequadamente. Nesta 

situação deve-se manter a rotina diária do doente e encorajá-lo a realizar estas tarefas 

autonomamente, enquanto for possível, adaptar as instalações sanitárias, por exemplo, com 

suportes ortopédicos, e não complicar o vestuário do doente, utilizando sempre peças de 

vestuário práticas. Também é característico do doente com Alzheimer vaguear sem destino 

e sem objetivo, o que representa um perigo enorme para a sua integridade física. De modo 

a minimizar este perigo, o doente deve sempre estar identificado, por exemplo, com uma 

pulseira com o nome, a morada e o contacto de um familiar próximo e as autoridades locais 

e os vizinhos devem estar cientes do estado do doente [75,82]. 

Uma das fases mais críticas da DA é quando o doente reconhece que está a perder as 

suas capacidades cognitivas e funcionais e assim a sua autonomia e privacidade. Nesta 

fase, pode tornar-se agressivo devido à frustração que sente. A agressividade pode 

manifestar-se de várias formas, como, ameaças verbais, partir objetos e até mesmo 

violência física. Dentro do possível, deve-se manter a calma e procurar tranquilizar o doente [82]. 

 

Como já referido, a DA tem um grande impacto emocional e psicológico no dia-a-dia. 

Nos casos em que é a família e o cônjuge a prestar cuidados de saúde ao doente, a carga 

emocional e psicológica é ainda mais acrescida, uma vez que vão acompanhar toda a 

evolução do doente e o dia-a-dia torna-se progressivamente mais difícil. É muito importante 

que a família e os prestadores de cuidados de saúde não se esqueçam de si próprios e 

reconheçam os seus limites, realizando exames médicos regulares, pois é usual 

desenvolverem estados depressivos e de esgotamento [75,82].  

 

7. Conclusão do Caso de Estudo Doença de Alzheimer 

O farmacêutico assume um papel de destaque na sociedade ao nível da prestação de 

serviços de saúde. Ao ter um contacto privilegiado com a população idosa, o farmacêutico 

deve alertar que nem todos os esquecimentos e alterações funcionais são normais e 

decorrentes do processo natural de envelhecimento e informar sobre os primeiros sintomas 

da DA, aconselhando o idoso a procurar ajuda médica caso os sintomas se repitam 

frequentemente ou agravem. 

Este caso de estudo permitiu-me adquirir conhecimentos sobre a DA,               

consciencializar-me que, de facto, a prevalência desta patologia neurodegenerativa está a 

aumentar entre a população idosa e do quanto afeta a dinâmica familiar, apresentando um 

impacto emocional cada vez maior com a sua progressão. 
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Considerações Finais 

O estágio curricular em farmácia comunitária foi um desafio emocionante, que me 

permitiu estabelecer o primeiro contato com a realidade profissional. Ao longo destes seis 

meses, não só coloquei em prática todos os conhecimentos que adquiri nos cinco anos de 

ensino superior, assim como adquiri vários conhecimentos científicos e técnicos e outras 

valências que serão essenciais para o meu futuro.  

O estágio curricular obrigou-me a uma adaptação rápida a um novo ambiente, a rotinas 

diárias e a várias responsabilidades. Além disso, era confrontado diariamente com algo novo 

como, medicamentos, patologias e utentes com as mais variadas dúvidas, o que me 

permitiu desenvolver profissionalmente, prestar um atendimento cada vez mais seguro e 

estabelecer com alguns dos utentes da FCC uma relação bastante próxima.  

Relativamente aos casos de estudo que desenvolvi sobre a Perturbação de 

Hiperatividade e Défice de Atenção e a Doença de Alzheimer, estes permitiram-me adquirir 

novos conhecimentos e consciencializar-me do impacto real destas patologias neurológicas 

na vida das famílias e dos doentes. 

 

Em retrospetiva, o estágio curricular superou todas as minhas expectativas, foi 

extremamente enriquecedor e gratificante. Foi-me dada a oportunidade de contribuir para o 

bom funcionamento da FCC executando, ao longo de todo o estágio, as várias tarefas que 

constituem a atividade farmacêutica, que me permitiram uma aprendizagem contínua e 

multidisciplinar e consciencializar das dificuldades inerentes à gestão de uma farmácia. 

Foi uma etapa muito importante da minha formação académica e profissional, que não 

seria a mesma sem a equipa técnica da FCC, pois todos eles foram e continuarão a ser 

fundamentais para o meu desenvolvimento profissional e pessoal. 
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Anexo I - Farmácia Castro Carneiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço exterior da Farmácia Castro Carneiro. 

Postigo de atendimento, no acesso lateral. 
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Gondolas com produtos sazonais e 

promocionais. 

 

Área de atendimento ao público. 

 

Balança e tensiómetro. 
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Gabinete de Apoio ao Utente. 

 

Gabinete de Boas Praticas. 

 

Escritório. 

 

Cozinha. 

 

Antecâmara da receção de encomendas. 

 

Área de Conferência de Encomendas. 
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Laboratório. 

 

Prateleiras de armazenamento de xaropes. 
 

Frigorífico, para o armazenamento dos 

produtos de frio. 

 

Painéis de controlo do robot.  Robot. 

Prateleiras de armazenamento de leites e 
papas de bebé. 
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Proposta de uma encomenda ao fornecedor. 

 

Menu de conferência de encomendas. 
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Tabela elaborada para controlo dos prazos de validade. 

Receita médica com medicamentos prescritos por DCI e 

por marca comercial. 



Relatório de Estágio                                    Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

    58 Gil Rocha Fontes 

   

 

 

Receita médica com prescrição 

de um medicamento manipulado 

e respetivo rótulo. 

Receita médica com a exceção c) assinalada. Receita médica prescrita manualmente. 
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Documento que comprova a receção de psicotrópicos e estupefacientes.  
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Ficha de preparação de um medicamento manipulado.  
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Folha de cálculo do preço de venda a público de um medicamento manipulado. 
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Anexo II - Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios clínicos para o diagnóstico de PHDA presentes no MDEPM-5. 
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QUESTIONÁRIO DE CONNERS PARA PROFESSORES – VERSÃO REDUZIDA 

 

 

Tradução e Adaptação de Ana Nascimento Rodrigues – Departamento de educação Especial e 

Reabilitação da Faculdade de Motricidade Humana. 

 Nome:                                                                                                    Sexo:                           

___________________________________________________________________________________ 

 Data de Nascimento:                                   Idade:                               Ano de escolaridade: 

____________________________________________________________________________________ 

Nome do Professor:                                                                               Data de Preenchimento: 

____________________________________________________________________________________ 

Observações:                                                                                          Código: 

 

Abaixo estão descriminados os problemas mais comuns que afetam as crianças no seu percurso de 

desenvolvimento. Muitas destas características são normais e passageiras desde que não se manifestem com 

elevados valores ao nível da intensidade, frequência e duração. Por favor responda avaliando o comportamento 

da criança durante o último mês. Por cada item, pergunte-se: “Com que frequência isto aconteceu no último 

mês?” e marque a melhor resposta para cada um. 

Nenhuma, nunca, raramente ou com pouca frequência, pode marcar 0. Verdadeiramente, ou se ocorre muitas 

vezes e frequentemente, marque 3. Pode marcar 1 ou 2 para classificações entre um e outro. Por favor responda 

a todos os itens. 

Nunca - 0 Um Pouco - 1 Frequentemente - 2 Muito Frequentemente - 3 

1 Desatento, distrai-se facilmente 0 1 2 3 

2 Comportamento de desafio face ao adulto 0 1 2 3 

3 Inquieto(a), “Tem bichos carpinteiros” (mexe o corpo sem sair do lugar) 0 1 2 3 

4 Esquece-se de coisas que ele ou ela já aprenderam 0 1 2 3 

5 Perturba as outras crianças 0 1 2 3 

6 Desafia o adulto e não colabora com os pedidos que lhe são feitos 0 1 2 3 

7 Mexe-se muito como estivesse sempre “ligado(a) a um motor” 0 1 2 3 

8 Soletra de forma pobre 0 1 2 3 
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9 Não consegue manter-se sossegado(a) 0 1 2 3 

10 Vingativo(a) ou maldoso(a) 0 1 2 3 

11 
Levanta-se do lugar na sala de aula ou noutras situações em que deveria 

ficar sentado(a) 
0 1 2 3 

12 Mexe os pés e as mãos e está irrequieto(a) no seu lugar 0 1 2 3 

13 Capacidade de leitura abaixo do esperado 0 1 2 3 

14 Tem um tempo curto de atenção 0 1 2 3 

15 Argumenta com os adultos 0 1 2 3 

16 Dá apenas atenção a coisas em que está realmente interessado(a)” 0 1 2 3 

17 Tem dificuldade em esperar a sua vez 0 1 2 3 

18 Não se interessa pelo trabalho escolar 0 1 2 3 

19 Distraído(a) ou apresentando curto tempo de atenção 0 1 2 3 

20 Tem um temperamento explosivo e imprevisível 0 1 2 3 

21 
Corre em volta do espaço ou trepa de forma excessiva em situações em que 

esses comportamentos não são adequados 
0 1 2 3 

22 Pobre em aritmética 0 1 2 3 

23 Interrompe e intromete-se (por exemplo nos jogos ou conversas de outros) 0 1 2 3 

24 
Tem dificuldade em empenhar-se em jogos ou atividades de lazer, de forma 

sossegada 
0 1 2 3 

25 Não termina as coisas que começa 0 1 2 3 

26 

Não segue instruções que lhe foram dadas e não termina o trabalho escolar 

(não devido a comportamentos de oposição nem por falta de compreensão 

do que lhe foi pedido)) 

0 1 2 3 

27 Excitável e impulsivo(a) 0 1 2 3 

28 Inquieto(a), sempre a levantar-se e a movimentar-se pelo espaço 0 1 2 3 
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QUESTIONÁRIO DE CONNERS PARA PAIS – VERSÃO  REDUZIDA 

 

 

Tradução e Adaptação de Ana Nascimento Rodrigues – Departamento de educação Especial e 

Reabilitação da Faculdade de Motricidade Humana. 

 

Nome:                                                                                                         Sexo:                            

 ___________________________________________________________________________________ 

 Data de Nascimento:                                        Idade:                             Ano de escolaridade: 

____________________________________________________________________________________ 

Nome do Encarregado de Educação:                                                      Data de Preenchimento: 

____________________________________________________________________________________ 

Observações:                                                                                            Código: 

 

Abaixo estão descriminados os problemas mais comuns que afetam as crianças no seu percurso de 

desenvolvimento. Muitas destas características são normais e passageiras desde que não se manifestem com 

elevados valores ao nível da intensidade, frequência e duração. Por favor responda avaliando o comportamento 

da criança durante o último mês. Por cada item, pergunte-se: “Com que frequência isto aconteceu no último 

mês?” e marque a melhor resposta para cada um. 

Nenhuma, nunca, raramente ou com pouca frequência, pode marcar 0. Verdadeiramente, ou se ocorre muitas 

vezes e frequentemente, marque 3. Pode marcar 1 ou 2 para classificações entre um e outro. Por favor responda 

a todos os itens. 

Nunca - 0 Um Pouco - 1 Frequentemente - 2 Muito Frequentemente - 3 

1 Desatento, distrai-se facilmente 0 1 2 3 

2 Furioso(a) (zanga-se com facilidade) e ressentido(a) 0 1 2 3 

3 Dificuldade em fazer ou acabar os trabalhos de casa 0 1 2 3 

4 
Está sempre a movimentar-se ou age como “tendo as pilhas carregadas” ou 

como se “estivesse ligado(a) a um motor” 
0 1 2 3 

5 Tempo curto de atenção 0 1 2 3 

6 Discute / argumenta com os adultos de forma desadequada 0 1 2 3 

7 Mexe muito os pés e as mãos e mexe-se ainda que sentado(a) no lugar 0 1 2 3 
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8 Não consegue completar as suas tarefas, deveres ou trabalhos 0 1 2 3 

9 Difícil de controlar em centros comerciais ou sítios públicos 0 1 2 3 

10 Desarrumado(a) ou desorganizado(a) em casa ou na escola 0 1 2 3 

11 Perde o controlo 0 1 2 3 

12 
Precisa de acompanhamento para executar as suas tarefas, deveres ou 

trabalhos 
0 1 2 3 

13 Só presta atenção quando é uma coisa que lhe interessa 0 1 2 3 

14 
Corre em volta do espaço ou trepa de forma excessiva em situações em que 

esses comportamentos não são adequados 
0 1 2 3 

15 Distraído(a) ou com um tempo de atenção curto 0 1 2 3 

16 Irritável 0 1 2 3 

17 

Evita, expressa relutância ou tem dificuldade em empreender tarefas que 

exigem um esforço mental continuado (tal como trabalhos da escola ou de 

casa) 

0 1 2 3 

18 Irrequieto(a), “tem bichos carpinteiros” (mexe o corpo sem sair do lugar) 0 1 2 3 

19 Distrai-se quando lhe estão a dar instruções para fazer uma coisa 0 1 2 3 

20 Desafia o adulto ou recusa satisfazer os pedidos que lhe são feitos 0 1 2 3 

21 Tem problemas em concentrar-se nas aulas 0 1 2 3 

22 
Tem dificuldade em manter-se numa fila ou esperar a sua vez num jogo ou 

trabalho de grupo 
0 1 2 3 

23 Levanta-se na sala ou em lugares onde deveria ficar sentado(a) 0 1 2 3 

24 Deliberadamente faz coisas para irritar os outros 0 1 2 3 

25 
Não segue instruções e não acaba os trabalhos, tarefas e obrigações no 

lugar (não é dificuldade em entender as instruções ou recusa) 
0 1 2 3 

26 Tem dificuldade em brincar ou trabalhar calmamente 0 1 2 3 

27 Fica frustrado(a) quando não consegue fazer qualquer coisa 0 1 2 3 
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Panfleto Informativo sobre a Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção, 

distribuído na Farmácia Castro Carneiro. 
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Anexo III - Doença de Alzheimer 
 

 

 

 

 

Panfleto Informativo sobre a Doença de Alzheimer, distribuído na Farmácia Castro 

Carneiro. 
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