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Resumo 

 

Parte 1 

O Trabalho n.º1 trata-se de um caso de estudo, em que uma criança de 4 anos 

apresenta períodos com sintomas de febre, aftas na boca, inflamação na garganta, de 

forma inexplicada, com duração de cerca de 7 dias, intercalada com períodos 

assintomáticos. A criança está a ser acompanhada por um pediatra, que lhe diagnosticou 

sem certezas, uma doença rara chamada Síndrome de PFAPA. O objetivo do trabalho é 

fazer uma pesquisa da informação que existe sobre o diagnóstico para confirmar o 

diagnóstico do pediatra e os tratamentos que existem. 

O Trabalho n.º2 origina-se facto de haver uma grande quantidade de vendas de 

psicotrópicos na farmácia, para o tratamento da hiperatividade em crianças. No presente 

trabalho fala-se do Transtorno do Défice de Atenção e Hiperatividade em crianças: em 

que consiste o transtorno, qual sua a prevalência na população, as sua implicações, 

como é feito o diagnóstico, a patofisiologia (ligação dos sintomas a alterações do 

funcionamento do cérebro), a influência da genética, os tratamentos existentes e a sua 

eficácia/segurança. Faz-se também uma breve análise, através da conversa com as 

pessoas, aquando da venda de medicamentos, da aplicação dos critérios de diagnóstico 

e da eficácia dos medicamentos para o tratamento deste transtorno. 

O Trabalho n.º3 é sobre a hipercolesterolémia. A síntese do colesterol no 

organismo, a regulação dos níveis intracelulares, o ciclo do colesterol no organismo, as 

consequências do colesterol elevado, os tratamentos da hipercolesterolémia e as 

modificações no estilo de vida que podem ser postos em prática são aqui abordados. 

Nesta parte, fez-se também um estudo para avaliar a eficácia/segurança dos 

medicamentos que são usados no tratamento da hipercolesterolémia, sobre a adesão à 

terapêutica dos doentes e sobre o impacto da polimedicação.  

O Trabalho n.º4 é sobre a diabetes. Este é um trabalho mais simples na qual se 

elucida os aspetos mais importantes da diabetes, aquilo que a população deve saber 

acerca da diabetes: em que consiste, a distinção dos principais tipos de diabetes, os 

valores de glicémia normais, os sintomas de hiperglicémia, os grupos de risco, as 

complicações, como prevenir/controlar a diabetes e os cuidados que um diabético deve 

ter. Neste trabalho fez-se um rastreio à glicémia de surpresa para avaliar o grau de 

controlo de glicémia na população. 

 

Parte 2 

Esta parte descreve as atividades realizadas durante os 6 meses de estágio. 
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Parte 1 

 Nesta parte abordar-se-á 4 trabalhos: o Trabalho n.º1 surgiu do caso de uma 

criança em sofrimento, na qual um pediatra lhe diagnosticou, sem certezas, uma doença 

rara, o Síndrome de PFAPA. O Trabalho n.º2 surgiu pelo facto de haver um grande 

número de receitas com psicotrópicos para tratar os sintomas de Hiperatividade. O 

Trabalho n.º3 surgiu no facto de a hipercolesterolémia ser um problema muito comum, 

sendo que os medicamentos vendidos na farmácia para tal, representam uma elevada 

fatia das vendas; a falta de adesão à terapêutica e os estilos de vida desfavoráveis de 

várias pessoas também contribuíram para a escolha deste tema; foram elaborados 

panfletos. O Trabalho n.º4 surgiu de uma atividade na vila (ver parte 2 – rastreio à 

glicémia), na qual tive a ideia de fazer um rastreio surpresa da glicémia à população para 

averiguar o grau de controlo de glicémia na população; foi elaborado um poster e 

panfletos. 

 Trabalho n.º 1 

 

Criança do sexo masculino de 4 anos de idade apresenta crises inexplicáveis com 

sintomas como: febre, aftas da boca e na garanta, inflamação da garganta e, por vezes, 

vómitos. Cada crise tem uma duração de cerca de 7 dias. Os períodos intercrise são 

assintomáticos. Está a ser acompanhada por um pediatra, sendo que este lhe 

diagnosticou, mas sem certeza, uma doença rara chamada Síndrome de Pfapa. 

 

Síndrome de Pfapa 

 

Objetivos 

 

 Revisão acerca do tema de modo a confirmar o diagnóstico da doença da criança 

em estudo e averiguar os tratamentos existentes. 

 

Enquadramento teórico 

 

Pfapa é um acrónimo do inglês Periodic Fever, Adenopathy, Pharingitis and 

Afthae [1]. A doença foi descrita pela primeira vez por Marshall, em 1987, mas a sua 

etiologia permanece desconhecida [1].  

A doença manifesta-se por crises de febre elevada (>39ºC), muito 

frequentemente, acompanhada de aftas na boca (em cerca de 70% dos casos), faringite 
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e adenopatia cervical (inflamação dos nodos linfáticos) e dores de garganta [1,2]. O 

diagnóstico é difícil já que alguns dos sintomas nem sempre são evidentes. Cada crise 

normalmente dura 3 a 6 dias e desaparece [2]. Os sintomas reaparecem passado 3 a 8 

semanas [2]. Surge na maioria dos casos antes dos 5 anos de idade e a sua frequência 

diminui ao fim de 4-5 anos, raramente persistindo após os 10 anos de idade [1]. 

Apesar de não ser considerada uma doença grave e de ser limitada à entrada na 

adolescência, provoca muita preocupação entre os especialistas, já que é motivo de 

enorme sofrimento para a criança jovem e fonte de preocupação para os pais [1,3]. 

 

Diagnóstico 

 

O diagnóstico da doença é muito difícil de efetuar porque para além de ser uma 

doença rara os pacientes nem sempre apresentam todos os sintomas típicos. 

Primeiramente é necessária excluir a presença de outros distúrbios que provocam febres 

periódicas, tais como doenças de origem imunológica ou infeciosa já conhecidos, como é 

o caso da Febre Mediterrânica Familiar (FMF), da síndrome híper IgD, da neutropenia 

cíclica, da TRAPS (Tumor necrosis factor-associated periodic syndrome), a artrite 

reumatoide juvenil, a doença de Crohn, malária ou outras [1,3]. 

Excluídas as hipóteses anteriores, o diagnóstico é feito após se verificarem as 

seguintes condições: início precoce (surge antes dos 5 anos), presença de sintomas na 

ausência de infeção do trato respiratório superior, presença de crises e de períodos 

assintomáticos da doença; crescimento e desenvolvimento normais da criança e 

ausência de sequelas após a adolescência [1,3]. Durante uma crise típica a febre 

aparece subitamente (> 39ºC) acompanhada de ulcerações dolorosas (aftas) na mucosa 

bucal e na superfície da língua [1]. Estas são superficiais, pequenas e arredondadas e 

com a zona à sua volta eritematosa (Fig.1) [1]. A febre tem a característica de, logo no 

início da crise, não ser acompanhada de neutrofilia, como acontece na neutrofilia cíclica 

[1,3]. As crianças podem também apresentar inflamação dos nódulos linfáticos que são 

visíveis durante uma crise e amigdalite que pode apresentar exsudado, com exame 

bacteriológico negativo [1,3]. A dor de garganta é característica [1,3]. Para além disso, 

têm sido descritos outros sintomas associados como náuseas e desconforto abdominal 

[3]. Outros sintomas são difíceis de identificar porque tratando-se de uma criança existe 

uma dificuldade acrescida em compreender o que ela sente. A tosse, a diarreia, a artrite, 

o rash ou défices neurológicos excluem o diagnóstico da doença [1]. 

Para ajudar o diagnóstico existem também exames complementares, contudo não 

são de diagnóstico definitivo: leucocitose não específica com neutrofilia e velocidade de 

sedimentação eritrocitária aumentada. Verificou-se também que em alguns pacientes a 
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Fig.1 – Afta na língua [3] 

proteína C reativa, o fibrinogénio e/ou a IgD no soro estavam ligeiramente aumentados 

[2]. 

 

 

 

 

 

 

Tratamento 

 

Dado que a síndrome de Pfapa se trata de uma doença rara, que os estudos 

epidemiológicos são poucos e a etiologia da doença é ainda desconhecida, o tratamento 

continua incerto e controverso [3]. O estudo de vários casos de crianças com os sintomas 

típicos da doença ou com a doença já diagnosticada ilucidou que uma terapêutica com 

corticosteróides reduz a intensidade e a duração dos sintomas [1,3]. Isto é também um 

dado importante no diagnóstico da doença – a resposta do doente à corticoterapia [1,3]. 

A toma única de uma dose de 1 mg/kg de prednisolona, no início de uma crise, reduz 

rapidamente a intensidade dos sintomas [1,3]. A desvantagem desta terapêutica é que 

não previne o aparecimento de novas crises da doença e reduz a duração dos períodos 

assintomáticos entre as crises [1-3]. A terapêutica repetida com corticosteróides na 

criança conduz não só a uma maior frequência de crises, mas também ao surgimento de 

anomalias no seu desenvolvimento [1-3]. É necessário avaliar a relação risco/benefício 

em cada caso. A terapêutica com anti-inflamatórios não esteroides (AINES) ou 

antibióticos não apresentaram efeitos visíveis na melhoria dos sintomas [3].  

O tratamento preventivo com anti-histamínicos H2 e a amigdalectomia são outras 

alternativas que estão a ser estudadas e implementadas em alguns casos com resultados 

diferentes [1,3]. No primeiro caso, os antagonistas dos recetores histamínicos H2, que são 

imunomoduladores, inibem a quimiotaxia e a ativação de linfócitos T, aumentando o 

tempo de duração dos períodos assintomáticos da doença, em 30 % dos casos [3]. A sua 

interrupção origina o aparecimento de uma crise. No caso da amigdalectomia, os 

resultados sobre da sua eficácia são incertos, já que foi utilizada em poucos casos, por 

ser um procedimento invasivo e no qual já se observou recidivas tardias da doença [1,3].  

Para casos mais simples, em que o doente apresenta aftas, os especialistas têm 

recomendado a aplicação tópica de corticosteróides de elevada potência, durante um 

curto espaço de tempo (2 a 3 vezes por dia, durante 3 - 4 dias), sobre as zonas lesadas 

da mucosa oral, para alívio da dor durante uma crise [3]. Em casos mais graves e em 

crianças mais velhas, podem usar-se elixires ou soluções com corticosteroides que ficam 
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em contacto com as aftas, durante alguns minutos, rejeitando-se de seguida [3].  

 

Discussão/Conclusão 

 

A síndrome de Pfapa é uma doença rara e pouco conhecida, da qual se 

desconhece a etiologia, mas suspeita-se que seja de origem imunológica ou hormonal. 

Tem início antes dos 5 anos de idade e caracteriza-se por episódios sintomáticos 

periódicos de febre elevada, aftas na boca, adenopatia e inflamação na garganta, que 

duram cerca de 5 dias. Depois de algumas semanas sem sintomas, surge uma nova 

crise. Normalmente as crises tornam-se menos frequentes e menos intensas com a 

entrada na adolescência até desaparecerem na idade adulta. O diagnóstico é difícil 

tendo-se que excluir outras patologias e verificar a presença dos sintomas já referidos, 

que podem não ser todos evidentes. Os tratamentos mais usados são a administração de 

com corticosteróides e/ou com anti-histamínicos H2. 

No caso da criança em estudo, notou-se que era uma doença que provoca muito 

sofrimento na criança jovem, que apresentava crises desde os 2 anos: dor, mal-estar, 

dificuldade na mastigação e na deglutição, e outros sintomas não identificáveis devido à 

idade da criança. Esta patologia é uma fonte de enorme preocupação nos pais: obriga a 

presenças frequentes a médicos especialistas com custos económicos elevados, em 

termos de transporte, consultas e tratamentos. 

Relativamente ao tratamento observou-se que: 

 A toma de antipiréticos, como o paracetamol, não teve praticamente efeitos na 

redução dos episódios febris. 

 Os produtos comerciais disponíveis para o tratamento das aftas são de utilização 

difícil devido à idade da criança. 

 Ainda não foi instituído um tratamento com corticosteroides. 

 O tratamento com melhores resultados e que foi adotado para esta criança foi a 

administração oral de algumas gotas de solução de ranitidina, todos os dias. Os 

períodos assintomáticos tornaram-se muito maiores e a duração e a intensidade 

das crises muito menor. 

Concluindo, a criança em estudo tem, muito provavelmente e apesar das dúvidas 

do pediatra, Síndrome de Pfapa, comparando os sintomas da criança e os casos 

descritos noutros artigos científicos. Possui os mesmos sintomas de origem 

desconhecida, os mesmos períodos sintomáticos e assintomáticos e começaram antes 

dos 5 anos de idade. Penso que se deveria de experimentar um tratamento com 

corticosteróides, apesar dos riscos, para verificar a reação da criança e assim acabar 

com as dúvidas. 
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Fig.2 – Subtipos de ADHD [6] 

Trabalho n.º2 

 

Presença de diversos casos de receitas com psicotrópicos para tratamento da 

Hiperatividade em crianças. 

 

Transtorno do Défice de Atenção e Hiperatividade 

 

Objetivos 

 

 Classificar os tipos de ADHD (do inglês Attention Deficit Hyperativity Disorder); 

 Estudo dos critérios de diagnóstico do transtorno do défice de atenção e 

hiperatividade e avaliar a sua aplicação na prática (na farmácia); 

 Explicar a origem dos sintomas a nível patofisiológico; 

 Expor os tratamentos usados e conferir na prática a sua eficácia (na farmácia); 

 Breve análise à presença do distúrbio na comunidade (na farmácia). 

 

Enquadramento teórico 

 

O transtorno do défice de atenção e hiperatividade (ADHD) é uma desordem 

neuropsicológica que pode afetar crianças (mais frequente) ou adultos e que tem 

repercussões na vida quotidiana, tanto a nível social, como académico ou profissional 

[4,5]. Afeta entre 3 a 7% das crianças e persiste com alguma frequência na idade adulta 

[4]. É mais comum no sexo masculino, mas também é diagnosticada no sexo feminino, 

sendo neste caso mais difícil devido a sintomas menos evidentes, o que faz com que 

sejam subdiagnosticadas [4]. Caracteriza-se pelo excesso de desatenção, impulsividade 

e/ou hiperatividade [4]. Este transtorno é mais um conjunto de distúrbios, do que 

propriamente um distúrbio específico, dada a elevada heterogeneidade dos sintomas e a 

inexistência de marcadores biológicos para cada caso de ADHD [4,6]. Os investigadores 

deparam-se com dificuldades em agrupar todos os casos de ADHD; de um modo muito 

simplista, tem-se subdividido o conjunto de distúrbios em 3 grupos que diferem na 

intensidade dos seus sintomas: predominantemente desatento, predominantemente 

hiperativo/impulsivo ou combinada (das duas anteriores) (Fig.2) [4,6]. Vários estudos têm 

demonstrado causas de origem biológica 

para este conjunto de desordens e com 

base nisso têm sido desenvolvidos 

fármacos para o seu tratamento [5].  
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O diagnóstico 

 

Atualmente ainda não existem critérios de diagnóstico mensuráveis a nível de 

mecanismos neurobiológicos, o que constitui uma preocupação para os neurologistas [6].  

O diagnóstico em crianças e adolescentes é dado pelo Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text Revision (DSM IV) que inclui a descrição de 

9 sintomas de falta de atenção, 6 sintomas de hiperatividade e 3 de impulsividade em 

diversas circunstâncias do dia-a-dia (Anexo 1) [6,7]. Os cientistas têm agrupado os 

múltiplos casos de ADHD em 3 grupos: predominantemente desatento, 

predominantemente hiperativo-impulsivo e combinado [6,7]. O diagnóstico do ADHD 

predominantemente desatento é feito, quando se verifica num indivíduo pelo menos, 6 

dos 9 sintomas de falta de atenção, descritos no DSM IV, com persistência de pelo 

menos 6 meses, com intensidade que é desadaptativa e inconsistente para o nível de 

desenvolvimento [7]. O ADHD predominantemente hiperativo-impulsivo verifica-se 

quando o indivíduo tem pelo menos, 6 sintomas dos sintomas descritos no DSM IV para a 

hiperatividade ou para a impulsividade, com persistência de pelo menos 6 meses, com 

intensidade que é desadaptativa e inconsistente para o nível de desenvolvimento [7]. O 

ADHD do tipo combinado é quando de verifica as duas condições anteriores, com 

duração de pelo menos 6 meses [7]. A combinação de sintomas é enorme e define os 

diferentes tipos de ADHD, por isso cada caso é um caso [6]. Segundo o DSM IV, existem 

ainda outras condições: alguns sintomas que causam défices aparecem antes dos 7 anos 

de idade; alguns sintomas devem ocorrer em dois contextos (p. e. casa e escola); devem 

existir evidências clínicas claras de défice ao nível social, académico ou laboral e os 

sintomas não podem ser causados por outras perturbações mentais [7]. A doença 

apresenta elevada comorbilidade com outras perturbações mentais, o que dificulta o 

diagnóstico [7]. As comorbilidades mais frequentes são: transtorno de oposição e desafio 

(54-84%), transtorno na linguagem e aprendizagem (25%), ansiedade (>33%) e 

depressão (>33%) [7]. Por isso deve-se ter em conta aspetos de natureza 

comportamental, social, psíquica, educacional e de linguagem [7]. 

Estudos em diversos países mostraram que em média 50% das crianças 

diagnosticadas com ADHD, manifestavam a doença na idade adulta, mas com menor 

intensidade [7]. A distração, a desorganização e a inquietação são os sintomas mais 

frequentes, podendo refletir-se em casa ou no trabalho [7]. O diagnóstico de ADHD é feito 

principalmente em criança, quando se verificam os défices cognitivo-comportamentais 

com maior intensidade [7].  
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Fig.3 – Comparação do volume do 

núcleo caudado 

(http://www.akidjustlikeme.com/id92.htm) 

Fig.4 – Ressonância magnética aquando da 

realização de uma tarefa (Dartmouth 

Undergraduate Journal of Science, 21 Nov 2009) 

A patofisiologia 

 

O facto de haver fármacos que permitem diminuir os sintomas de ADHD 

demonstra que o ADHD tem uma origem biológica, contudo os mecanismos 

patofisiológicos não são totalmente conhecidos, devido à sua elevada complexidade [4,6]. 

Um conjunto de disfunções em várias zonas do cérebro pode determinar apenas um tipo 

de ADHD [4,6]. 

Em diversos estudos, o exame ao encéfalo de vários indivíduos com ADHD, 

mostrou que estes têm um volume encefálico total inferior comparativamente ao volume 

encefálico de indivíduos normais [6]. Verificou-se ainda que algumas estruturas estavam 

diminuídas em tamanho, destacando-se, o núcleo caudado, o globo pálido, a substância 

branca do córtex pré-frontal e o verme cerebelar (Fig.3); foi também descrito nesses 

estudos que ocorre uma redução do fluxo sanguíneo em zonas do encéfalo como o corpo 

estriado [6]. Imagens obtidas por ressonância magnética (fMRI) registaram alterações no 

funcionamento de algumas zonas do encéfalo, como o corpo estriado (núcleo caudado, 

putámen e globo pálido) e outras zonas do cérebro, destacando-se o córtex pré-frontal, 

quando os indivíduos com ADHD são chamados a realizar tarefas de domínio cognitivo, 

verificando-se uma menor atividade nessas zonas (Fig.4) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após numerosos estudos do SNC e após várias experiências sugestivas, chegou-

se à conclusão que a dopamina e a noradrenalina desempenham papéis importantes na 

patofisiopatologia do ADHD [4,8]. A influência da dopamina no ADHD é a mais estudada 

e mais conhecida, mas estudos recentes mostram que a noradrenalina também está 

envolvida [8]. As vias dopaminérgicas mais importantes no ADHD a nível central são: a 

via nigroestriatal, cujos neurónios se projetam da substância negra até ao corpo estriado, 

que está envolvida na regulação dos movimentos; a via mesolímbica e a via mesocortical, 

em que os neurónios se projetam da área tegumentar ventral até várias zonas como o 

córtex pré-frontal, o nucleus accumbens e estruturas límbicas, estando envolvidas na 
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Fig.5 – Principais vias dopaminérgicas [9] 

motivação, no centro de recompensa ou na função 

cognitiva ou afetiva (Fig.5) [4,6,9,10]. Os 

neurónios das vias noradrenérgicas têm origem no 

locus coeruleus e na área tegumentar lateral e 

projetam-se até zonas, como, o hipocampo, córtex 

pré-frontal ou córtex parietal posterior [4,8,9,11]. 

Estas vias parecem estar envolvidas ao nível do 

estado de alerta, da excitação, da atenção seletiva 

e da motivação [4,11].  

Os défices que ocorrem nos subtipos de ADHD (ao nível da desatenção, 

impulsividade e hiperatividade) são disfunções que ocorrem ao nível dos processos que 

ocorrem no SNC [12]. Neste distúrbio, os processos mais importantes são: o processo 

cognitivo, a atenção, a função executiva (processos neurocognitivos responsáveis pelo 

inicio e manutenção de uma atividade com vista a atingir um objetivo), o trabalho de 

memória, a inibição de resposta, controlo motor e a motivação/recompensa [12].  

Achados/anomalias observados em indivíduos com ADHD (Fig.6): 

 Hipoatividade em zonas específicas do córtex pré-frontal [córtex pré-motor, córtex 

cingulado (superfície média do lobo frontal)] em indivíduos com défice de atenção 

e/ou hiperatividade [12];  

 Sintomas semelhantes em indivíduos com lesões no córtex pré-frontal e em 

indivíduos com ADHD, o que indica envolvimento desta parte do cérebro [12]. Os 

processos vigilância, atenção dividida e seletiva, planeamento, controlo da função 

executiva e trabalho de memória são afetados por alterações nesta zona [12]. 

 O controlo da resposta inibitória é insuficiente devido a hipoatividade do córtex 

pré-frontal (que provoca impulsividade e hiperatividade). Os fármacos 

estimulantes, a dopamina e a noradrenalina melhoram este processo [12].  

 Uma hipoatividade do córtex cingulato que pode fazer com que o indivíduo não dê 

atenção a coisas que não lhe interessam. Uma disfunção nesta área pode de 

forma direta ou indireta levar a alguns dos sintomas do ADHD (falta de atenção) e 

explica a boa performance dos indivíduos em tarefas para as quais eles estão 

motivados e a má performance em indivíduos desmotivados (que não esperam 

recompensa) [12]. 

 Um estado funcional alterado do córtex parietal (envolvido na atenção seletiva). 

Porém, tal pode dever-se a ligações desta zona a outras do cérebro afetadas [12].  

 Anomalias na atividade do corpo estriado (que está envolvido no processamento 

da recompensa) em doentes com ADHD, principalmente em indivíduos com falta 
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Fig.7 – Síntese da dopamina 

(Golan DE et al, Princípios 

da Farmacologia, 2.ª edição) 

Fig.6 – Áreas envolvidas no ADHD (diretamente ou indiretamente) [12] 

de motivação e falta de reação a estímulos [6,12]; 

 Anormalidades em várias regiões do encéfalo menos faladas ou estudadas 

(cerebelo, sistema reticular, tálamo) que pode ou não serem devido a redes 

neuronais que ligam estas estruturas a regiões que tem anomalias [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nível molecular, a dopamina e a noradrenalina tem papéis na patofisiologia do 

ADHD [4,8]. A dopamina é um neurotransmissor obtido a partir da L-tirosina (Fig.7) [10]. 

Ela é armazenada em vesículas secretoras, por mecanismos 

que envolvem ATPases [10]. Aquando da estimulação da 

célula nervosa, as vesículas fundem-se com a membrana pré-

sináptica e libertam a dopamina na fenda sináptica [10]. Parte 

da dopamina liga-se aos recetores pós-sinápticos transmitindo 

o sinal ao neurónio pós-sináptico [10]. Os recetores pertencem 

à família dos recetores acoplados à proteína G e existem 5 

tipos e são divididos em duas classes: os recetores D1 e D5, 

que levam ao aumento do AMPc (um segundo mensageiro, 

que modula a transdução do sinal) e os recetores D2, D3 e 

D4, que inibem a produção de AMPc [10]. Os recetores D1 e 

D2 existem em altos níveis no corpo estriado; o recetor D4 

existe em moderada quantidade no córtex pré-frontal; o recetor D5 é expresso 

principalmente no córtex pré-frontal e no corpo estriado; o recetor D3 encontra-se em 

altos níveis no sistema límbico [6,10]. Da dopamina que é libertada na fenda sináptica a 

maior parte é recaptada pelo transportador de dopamina (DAT) do neurónio pré-sináptico, 

contra o gradiente de concentração, sendo esta novamente armazenada nas vesículas 

secretoras [10]. O transporte pelo DAT determina que o impulso que se transmitiu termine 

[6,10]. A dopamina é também um composto intermediário na síntese da noradrenalina, 

nas vias noradrenérgicas, sendo que a dopamina sofre uma β-hidroxilação [10].  

Os mecanismos que estimulam ou inibem a libertação de dopamina não são 

totalmente conhecidos, mas sabe-se que áreas, como a área tegmental ventral (envolvido 

nas vias dopaminérgicas) recebe impulsos GABAérgicos, glutamatérgicos, colinérgicos, 
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serotoninérgicos e noradrenérgicos [6]. Estudos mostram que estes neurónios podem ser 

estimulados através de outras vias, como a via noradrenérgica, e que existem 

mecanismos inibitórios adjacentes, que regulam a libertação da dopamina, como a via 

serotoninérgica, que parece atuar reduzindo a atividade destes neurónios [6].  

Até ao momento não se descobriu um único gene que seja mais determinante no 

surgimento dos sintomas da ADHD, mas já se descobriu vários genes de efeito moderado 

[6]. Os principais achados ou anomalias a nível molecular observados ou suspeitosos em 

indivíduos com ADHD foram: 

 Polimorfismo genético no gene que codifica o transportador da dopamina DAT1 (o 

gene varia no seu comprimento, já que há variação do número de repetições de 

uma sequência cerca 40 pares de bases) [6]. Esta sequência situa-se numa zona 

do gene que não codifica aminoácidos (intrão), mas influencia a expressão da 

proteína [6]. Em ensaios in vitro, verificou-se que a variação do número de 

repetições pode aumentar ou diminuir a densidade do transportador nos tecidos, 

dependendo das condições, contribuindo para o surgimento dos sintomas de 

ADHD [6]. Contudo estas variações no gene não altera completamente a 

transmissão do sinal dopaminérgico e não é o simples responsável pelos 

sintomas, mas sim um conjunto de disfunções [6]. 

 Diminuição da densidade de recetores dopaminérgicos D2 e D3 (que inibem a 

produção de AMPc) [8]; 

 A presença de uma variante do gene que codifica o recetor dopaminérgico D4, o 

DRD4*7, que repete 7 vezes uma sequência de aminoácidos, mostrando dificultar 

a transmissão do sinal dopaminérgico [5]. O recetor D4 é também ativado pela 

noradrenalina e adrenalina, pelo que o DRD4*7 também dificulta a transmissão do 

sinal destes neurotransmissores [5]. Esta variante do gene aparece em apenas 

30% da população normal [5]. Em indivíduos com ADHD essa percentagem sobe 

para os 60% [5].  

 Aqueles que tinham o gene DAT1 com uma sequência de 9 repetições (DAT 9R) 

e o DRD4*7 estão associados a um aumento da impulsividade [6]. 

 Melhoria de sintomas dos indivíduos com agonistas da dopamina ou 

noradrenalina [8]. A administração de inibidores da recaptação da noradrenalina é 

um exemplo e pode ter a ver com alterações no transportador da noradrenalina 

(NAT), em indivíduos com ADHD [8]. 

O estudo de casos de crianças e adultos com ADHD e dos seus ascendentes 

mostraram que o ADHD tem uma componente genética [6]. A passagem de pais para 

filhos de genes, como o DAT1, constitui maior risco de transmissão do distúrbio [5]. Em 

cerca de 75% dos casos há transmissão à descendência do distúrbio [5]. 
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Fig.8 – Mecanismo de ação do 

metilfenidato 

(http://www.nature.com/npp/journal/v3

5/n1/fig_tab/npp2009120f2.html) 

A componente genética é tão importante neste distúrbio, tanto que se considera 

mais importante na ADHD, do que noutros distúrbios, tais como a depressão, a desordem 

da ansiedade generalizada e até o cancro da mama [5]. A componente genética é 

fortemente influenciada pelo ambiente [6]. A exposição a químicos, tais como o tabaco, o 

álcool ou PCB’s (bifenilos policlorados) na infância mostram que existem interações 

complexas entre o ambiente e o material genético, especialmente em certas variantes de 

alguns genes, que fazem com que os sintomas do distúrbio sejam mais intensos [6]. 

Contudo não se sabe como essas alterações ocorrem a nível patofisiológico [6]. 

 

Tratamento 

 

 O ADHD não tem cura; o objetivo do tratamento é a remissão dos sintomas [13]. 

O tratamento deste distúrbio inclui tratamento farmacológico e não farmacológico [13,14]. 

A deficiente transmissão nas sinapses das vias dopaminérgicas e noradrenérgicas 

em indivíduos com ADHD é evidente, em diversos estudos e, por isso, o tratamento 

farmacológico atual tem como objetivo melhorar essa transmissão. A nível de tratamento 

farmacológico existem os fármacos estimulantes e os fármacos não estimulantes [13]. O 

tratamento é contínuo e deve ser constantemente vigiado pelo médico [13].  

Os fármacos estimulantes de primeira linha 

são o metilfenidato e a dextroanfetamina, eficazes no 

alívio dos sintomas em mais de 70% dos doentes 

(crianças e adultos), que atuam inibindo a recaptação 

da dopamina e da noradrenalina, aumentando a 

concentração destes na fenda sináptica, sendo por 

isso agonistas indiretos destes neurotransmissores 

(Fig.8) [8,15]. A dextroanfetamina também atua 

provocando uma maior libertação dos neurotransmis-

sores implicados na ADHD e uma menor eliminação pela enzima monoamina oxidase 

(MAO) [8]. Os efeitos adversos mais frequentes destes incluem insónia, aumento da 

pressão arterial, náuseas e vómitos, redução do apetite e perda de peso [13]. É 

necessária precaução no uso destes fármacos, já que pertencem ao grupo das 

anfetaminas, com potencial para serem usadas como drogas de abuso, devido à ação 

estimulante destes, sendo por isso a sua venda controlada [13]. O potencial abuso pode 

ser provocado pela ação destes fármacos nos gânglios da base ou no corpo estriado, 

dotados de transmissão dopaminérgica, envolvidos no centro de recompensa [8,13].  

Apesar da dopamina ser o neurotransmissor mais importante na ADHD, os 

inibidores seletivos da recaptação da dopamina são ineficazes, talvez pelo facto de os 
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neurónios dopaminérgicos no córtex pré-frontal, onde se presume ser o principal local de 

ação, serem pouco numerosos e com baixa densidade de transportadores DAT [13]. Pelo 

contrário, os inibidores da recaptação da noradrenalina e os agonistas noradrenérgicos 

são eficazes no tratamento do ADHD [13]. Os fármacos antidepressivos, os inibidores 

seletivos da recaptação da noradrenalina, os agonistas noradrenérgicos α2 e outros de 

ação desconhecida fazem parte do grupo dos fármacos não-estimulantes [15].  

O tratamento de segunda linha para o ADHD é a atomoxetina, um inibidor de 

recaptação da noradrenalina que é usada quando os de primeira linha são ineficazes ou 

têm efeitos adversos ou há risco de abuso [13,15]. Os efeitos adversos mais comuns são 

a diminuição do apetite, a perda de peso e a sonolência [13,15]. Por vezes, há vantagens 

na associação fármaco estimulante/atomoxetina [13]. Se houver falha nas terapêuticas 

anteriores, consideram-se os seguintes fármacos: a bupropiona (antidepressivo não 

tricíclico – inibe recaptação da dopamina e noradrenalina), o modafinil (mecanismo 

desconhecido), a guanfacina (agonista noradrenérgico α2 - não comercializada na 

Europa), a clonidina (agonista noradrenérgico α2) e antidepressivos tricíclicos (como a 

imipramina e a desipramina) [13,15]. A escolha tem que ter em conta os sintomas, 

eficácia (nem todos os doentes respondem a certos fármacos ou a certas doses) e efeitos 

secundários [13,15]. A clonidina associa-se a um estimulante, se houver vantagens, mas 

os efeitos sedativos desta podem limitar a sua utilização [15]. Outras associações estão 

menos estudadas e menos conhecidas [13]. 

Dos tratamentos não farmacológicos, o mais eficaz é sem dúvida a terapia do 

neurofeedback (também designada por eletroencefalograma biofeedback), um método 

inovador, sendo a única alternativa não farmacológica em que se nota claramente uma 

melhoria dos sintomas [16]. Apesar disso, são necessários estudos com amostras 

maiores para conhecer a sua verdadeira eficácia [16]. Esta terapia consiste na colocação 

de elétrodos na cabeça (método não invasivo), que captam descargas elétricas no 

cérebro, sendo que o eletroencefalograma converte esses sinais num padrão de ondas 

[17,18]. Os indivíduos com ADHD possuem um padrão de ondas anormal (um aumento 

da atividade de ondas lentas) e a terapia do neurofeedback permite treinar ao indivíduo 

aprender a usar as ondas mais rápidas (as que fazem os sintomas diminuírem) [17,18]. 

Isto é conseguido entretendo o indivíduo num jogo de computador, que o força a manter 

o foco e a atenção e quando ele usa as ondas rápidas, recompensa-se o indivíduo com 

um feedback positivo (pontos) [18]. O indivíduo aprende a regular a atividade mental [18]. 

As desvantagens são que a terapia que pode requerer mais de 60 sessões ou no mínimo 

6 meses de tratamento para que se notem as diferenças e o seu elevado custo [16,18]. 

A nível não farmacológico também podem-se fazer: intervenções a nível 

psicológico (intervenções a nível cognitivo e cognitivo-comportamental), modificações na 
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Tabela 1 – Saídas de medicamentos para o 

ADHD de 01/05/2014 a 31/05/2014. 

dieta, suplementação alimentar e prática de exercício físico [14]. As intervenções 

psicológicas consistem em intervenções a nível comportamental, psicossocial, 

educacional, levado a cabo por pais e professores e que ajudam, no caso de crianças e 

adolescentes, a integrar-se socialmente, a melhorar o seu comportamento e a melhorar 

as performances nas atividades académicas [18]. Estas intervenções consistem no treino 

cognitivo, no ensino de estratégias e/ou no incentivo, na comunicação, na resolução de 

problemas (através de um sistema de recompensa), na automotivação, na manutenção 

da atenção e do foco, na memória e no autocontrolo [18]. Indivíduos com ADHD têm 

normalmente problemas pois estão desmoralizadas e com baixa autoestima, resultando 

daí isolamento social, ansiedade e depressão e é nisto que as intervenções psicológicas 

podem ajudar, já que têm pouca eficácia na melhora dos sintomas [5,16,18]. As 

modificações na dieta são evitar consumir comidas muito calóricas e com elevado 

conteúdo de açúcares e adotar uma dieta variada e equilibrada [19]. Dietas ricas em 

ácidos gordos ómega-3 e proteínas vegetais parecem ser benéficas [19]. Suplementos 

com aminoácidos, antioxidantes, fosfolípidos (constituintes da membrana celular dos 

neurónios, que promove uma boa atividade destes), minerais (cálcio, zinco), vitaminas 

(vitamina B6, que aumenta a produção de serotonina), extratos de plantas (camomila, 

erva de S. João, valeriana e bacopa, com propriedades calmantes ou neuroprotetoras) e 

probióticos (p. e. estirpes de Lactobacillus e Bifidobacteria, que previnem a produção de 

neurotoxinas por microrganismos patogénicos) podem ser benéficos na melhora dos 

sintomas de ADHD e sintomas depressivos [19].  

 

Métodos 

 

1. Averiguar as saídas de medicamentos para o ADHD num mês; 

2. Conversa informal com as pessoas para averiguar como foi feito o diagnóstico 

(breve descrição) e se notam diferenças com a medicação. 

 

Resultados 
 

 

 

 

 

 

Medicamento Saídas 
Ritalina

®
 20 mg 4 

Ritalina
®
 40 mg 1 

Concerta
®
 18 mg 2 

Concerta
®
 36 mg 4 

Concerta
®
 54 mg 4 

Rubifen
®
 10 mg 5 

Rubifen
®
 20 mg 1 

Masculino Feminino Total 
13 5 18 

Tabela 2 – Sexo a que destina a 

medicação/n.º total de doentes. 
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Discussão/Conclusão 

 

 O ADHD é uma desordem neuropsicológica, que ocorre em crianças (mais 

frequente) e em adultos, que faz com que o indivíduo tenha sintomas de desatenção, 

impulsividade e hiperatividade. Isto é causado por hipoatividade de zonas do encéfalo 

como o córtex pré-frontal, o córtex parietal e o corpo estriado. Essa hipoatividade tem-se 

relacionado com a deficiente transmissão do impulso ao nível das sinapses nas vias 

dopaminérgicas e noradrenérgicas. Têm-se observado múltiplas alterações e 

polimorfismos em recetores e transportadores que em conjunto originam o distúrbio. Os 

sintomas do ADHD levam a dificuldades nas diversas tarefas do dia-a-dia e problemas a 

nível social, académico e profissional. O diagnóstico atual é feito através de critérios do 

DSM IV que classifica 3 subtipos: predominantemente desatento, predominantemente 

impulsivo/hiperativo e combinado. A classificação é feita com base nas condições 

descritas no documento (Anexo 1). O número de perfis associados à patologia é elevado 

por isso não existe um caso que seja igual a outro. O tratamento farmacológico inclui 

fármacos estimulantes, como o metilfenidato, que são agonistas indiretos da dopamina e 

noradrenalina. É necessária precaução no uso, não só devido aos efeitos adversos, mas 

também devido ao perigo de abuso. As alternativas são os fármacos não estimulantes 

como a atomoxetina (inibidor da recaptação da noradrenalina). O tratamento não 

farmacológico inclui a terapia do neurofeedback, modificações na dieta, o exercício físico 

e a suplementação com substâncias calmantes e neuroprotetivas.  

 Pela experiência na farmácia e pelo diálogo com as pessoas, verificou-se que, na 

prática, os médicos não seguiam com rigor o DSM IV; antes faziam um conjunto de testes 

em situações fulcrais (execução de tarefas, perguntas orais) no seu consultório, que 

expõem as debilidades do indivíduo. No mês analisado (Maio) venderam-se no total 21 

caixas no tratamento do ADHD, para 13 indivíduos do sexo masculino e 5 do feminino, 18 

no total (Tabelas 1 e 2) todos menores de idade, isto numa área que abrange cerca de 

4000 habitantes (a maior parte idosa). Todos os medicamentos vendidos para o ADHD 

tinham como principio ativo o metilfenidato, um fármaco do grupo dos psicotrópicos 

(Tabela 1). No geral, os pais afirmaram que a medicação não só melhorava o 

comportamento dos seus filhos, como ainda melhorava a sua performance a nível 

escolar, comprovando-se assim a elevada eficácia dos psicoestimulantes. Porém, na sua 

falta, os sintomas intensificam-se. É portanto essencial que os indivíduos sejam 

acompanhados regularmente pelo médico. 
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Trabalho n.º3 

 

Hipercolesterolémia 

 

Enquadramento teórico 

O colesterol é uma molécula esteroídica anfipática que pode ser sintetizada no 

organismo humano (a maior parte) ou ingerido na dieta, principalmente vindo de 

alimentos de origem animal [20]. Desempenha um papel importante na constituição de 

membranas celulares (que regula a fluidez e permeabilidade) e na biossíntese de ácidos 

biliares, hormonas esteroídicas e vitamina D [20]. O colesterol é muito pouco solúvel em 

água e insolúvel no sangue, por isso é transportado por lipoproteínas [21]. Contém um 

grupo hidroxilo em C3, que se esterifica com ácidos gordos [20]. 

 

 

 

 

Síntese do colesterol 

A biossíntese do colesterol ocorre principalmente no fígado e inicia-se com a 

condensação de moléculas de acetil-CoA (2 carbonos), que dão origem à 3-hidroxi-3-

metil-glutaril-CoA (HMG-CoA), através da enzima HMG-CoA sintetase [20,21]. A HMG-

CoA sofre uma redução pela HMG-CoA redutase, convertendo-se em ácido mevalónico, 

composto que é metabolizado a unidades terpénicas (pirofosfato de dimetilalilo e 

pirofosfato de isopentenilo) [20]. A condensação de 3 destas unidades de 5 carbonos dá 

origem a moléculas de pirofosfato de farnesilo (15 carbonos) [20]. O percursor do 

colesterol, o escaleno (30 carbonos), forma-se pela união de 2 moléculas de pirofosfato 

de farnesilo [20]. O escaleno cicliza-se, através da formação de um epóxido, formando o 

lanosterol, que passa por algumas transformações até se transformar no colesterol (27 

carbonos) (Fig.9) [20].  

 

 

 

 

 

 

Fig.9 – Biossíntese do colesterol [21] 
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Regulação do colesterol intracelular 

 

Os níveis de colesterol nas células mantêm-se dentro de determinados valores, 

existindo mecanismos homeostáticos que os mantém, quer ao nível da síntese, quer ao 

nível da sua metabolização [22]. O nível de colesterol é regulado por mecanismos de 

feedback, sendo a concentração intracelular de colesterol a modular a transcrição de 

genes que codificam para a síntese de enzimas responsáveis pelo aumento da 

concentração de colesterol [22]. Fatores fisiológicos como a insulina, o glucagon, 

hormonas da tiróide, hormonas esteróides e os ácidos biliares também influenciam a 

síntese de colesterol [20]. O sensor dos níveis de colesterol são as SREBPs (do inglês 

sterol regulatory element-binding proteins) e situam-se na membrana do retículo 

endoplasmático, com os terminais N e C voltados para o citosol e uma ansa virada para o 

lúmen [22]. Se os níveis de colesterol na célula estiverem baixos, a SREBP-2 (isoforma 

mais específica do colesterol, que existe predominantemente no fígado) é transportada 

para o complexo de Golgi, através de vesículas, integrando-se na membrana [21,22]. 

Este processo é controlado pelas proteínas membranares SCAP e Insig [22]. A 

extremidade N da SREBP-2 é libertada da membrana por duas clivagens sucessivas na 

proteína: a primeira ocorre na ansa virada para o lúmen do complexo de Golgi, pela 

protease do sítio 1 (S1P) e a segunda no terminal N, pela protease do sítio 2 (S2P) [22]. 

A extremidade libertada funciona como um fator de transcrição, sendo que este migra 

para o núcleo, onde ativa os genes responsáveis pela síntese de proteínas que intervêm 

na síntese ou captação de colesterol: o gene que codifica o recetor das LDL, o LDLR (do 

inglês low density lipoproteins receptor) e os genes que codificam enzimas biossintéticas 

(como a HMG-CoA reductase) (Fig.10) [22]. A HMG-CoA reductase também atua como 

sensor de colesterol, sendo influenciada inibida pelo colesterol e oxiesteróis [21].  

Se o nível de colesterol aumenta estas vias são inibidas e além disso há aumento 

da eliminação de colesterol através do seu metabolismo e efluxo [20]. O excesso de 

colesterol é metabolizado a oxiesteróis (como o 25-hidroxicolesterol) através de 

hidroxilases específicas ou a ésteres do colesterol [através das esterases ACAT (do 

inglês, acyl-CoA:cholesterol acyltransferase)] ou a ácidos biliares [20]. Os oxiesteróis 

ligam-se ao LXR (do inglês liver X receptor) que são fatores de transcrição existentes nos 

hepatócitos, ativando-os [20]. Vários genes são transcritos entre eles estão a ABCA1 (do 

inglês ATP-binding cassette transporter), que é responsável efluxo do colesterol das 

células e a OSBP (do inglês, oxysterol-binding protein), que reprime a expressão de 

genes colesterogénicos [20]. A ativação do LXR leva também à inibição da expressão da 

SREBP-2 (responsável pelo aumento da concentração do colesterol intracelular) [20]. O 

colesterol pode sofrer também uma esterificação com ácidos gordos, levada a cabo pela 
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Fig.10 – Sensor do colesterol [22] Fig.11 – Excesso de colesterol intracelular 

(http://www.cell.com/cell-

metabolism/abstract/S1550-4131(13)00113-7) 

ACAT, acumulando-se o colesterol esterificado (que é mais hidrofóbico) em gotículas, 

nas células dos tecidos [20]. O colesterol livre celular é também controlado pelo balanço 

entre a esterificação do colesterol livre ou a hidrólise colesterol esterificado [20]. O efluxo 

de colesterol livre das células é mediado pela ABCA1, colesterol que é esterificado pela 

LCAT (do inglês lecithin cholesterol acyltransferase) e incorporado nas HDL (do inglês 

High Density Lipoproteins), sendo levado para o fígado, onde é metabolizado a sais 

biliares que são eliminados juntos com a bílis (Fig.11) [20,21,23].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo do colesterol no organismo 

 

 O colesterol é transportado no sangue por lipoproteínas, devido à sua 

hidrofobicidade [24]. As lipoproteínas variam na sua composição, tamanho e função, 

sendo as LDL e as HDL, as mais envolvidas no transporte de colesterol [24]. A estrutura 

das lipoproteínas consiste numa monocamada hidrofílica constituída por fosfolípidos, 

colesterol livre, enzimas e apolipoproteínas e num núcleo hidrofóbico, rico em 

triglicerídeos e colesterol esterificado [21,24]. De uma maneira geral, as LDL transportam 

o colesterol do fígado para os tecidos e as HDL (pequenas e densas) transportam o 

colesterol dos tecidos e dos vasos para o fígado [24]. O excesso de LDL é responsável 

pela aterosclerose e por isso também é designado por colesterol mau; a HDL remove o 

excesso de colesterol, por isso é chamado de colesterol bom [24]. Para além destas 

existem também as VLDL (do inglês very low density lipoprotein), a IDL (intermediate 

density lipoprotein) e as quilomicra [24]. A composição das lipoproteínas varia no tipo de 

proteínas (apolipoproteinas) e na quantidade de triglicerídeos, colesterol livre ou 

esterificado e fosfolípidos que entram na sua composição [24].  

 O transporte de colesterol pode ser dividido no ciclo exógeno e no ciclo endógeno 

[24]. No ciclo exógeno, o colesterol da dieta passa no trato gastrointestinal, onde forma 

uma emulsão com triglicerídeos e fosfolípidos [24]. No intestino as micelas são 

misturadas com sais biliares que catalisam a emulsificação, permitindo a ação das 

lipases que hidrolisam os ésteres do colesterol [24]. A percentagem de colesterol 
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absorvido varia de indivíduo para indivíduo, desde 20% até 80%, com média de 50 % do 

colesterol ingerido [21]. Este passa a membrana dos enterócitos, através do 

transportador NPC1L1 (Nieman-Pick C1 Like 1) [21]. Dentro da célula o colesterol sofre 

uma esterificação pelas ACAT e é, de seguida, incorporado nas quilomicra por ligação à 

apolipoproteína B-48 (Apo B-48) [24]. As quilomicra passam para o ducto torácico (vaso 

linfático) e daí para a corrente sanguínea [24]. O resto do colesterol do intestino é 

eliminado nas fezes [24]. As quilomicra em circulação vão até ao tecido adiposo e 

muscular, onde sofrem a ação das lipoproteínas lipase (LPL) que hidrolisam e removem 

os triglicerídeos, fornecendo ácidos gordos a esses tecidos [24]. As quilomicra 

remanescentes vão até ao fígado, onde se ligam a proteínas da membrana dos 

hepatócitos, através da apolipoproteína E (Apo E), outra apolipoproteína existente nas 

quilomicra [24]. Com a ligação das quilomicra remanescentes à membrana ocorre a 

endocitose e o colesterol esterificado sofre hidrólise, pelas lipases hepáticas (LH) [24]. No 

fígado o colesterol pode ser utilizado como percursor de várias moléculas [24].  

O ciclo endógeno começa com a produção das VLDL nos hepatócitos; 

triglicerídeos, fosfolípidos e colesterol esterificado ligam-se à Apo B-100 aos quais se 

juntam também as Apo-E e outras apolipoproteínas [24]. As VLDL passam à corrente 

sanguínea e vão aos tecidos; nos locais onde há LPL’s ocorre a interação com a Apo B-

100 e a Apo E e a perda de triglicerídeos para os tecidos, bem como de apolipoproteínas 

(Apo C2 e a Apo E), transformando em IDL [24]. Estas podem retornar ao fígado, onde 

são captadas pelos LDLR ou então sofrem outra perda de triglicerídeos e 

apolipoproteínas nos tecidos, transformando-se em LDL (sem Apo E), lipoproteína rica 

em colesterol [24]. As LDL são captadas pelos LDLR dos tecidos ou do fígado e o 

excesso destas (assim como das quilomicra, VLDL, IDL, que contêm a apolipoproteína B) 

são depositadas na placa de ateroma dos vasos sanguíneos, através de recetores 

scavenger [24]. Nos tecidos, há endocitose das LDL pela interação da Apo B-100 com os 

LDLR; as vesículas formadas fundem-se com lisossomas e o complexo formado pelo 

LDLR-apolipoproteínas é digerido [24]. O LDLR é reciclado e volta à membrana; as LDL 

são degradadas a aminoácidos, ácidos gordos e colesterol livre, neste último caso, pelas 

LIPA (do inglês lysossomal acid lipase), (Fig.12) [24]. O colesterol é utilizado pelas 

células, ficando sujeito a mecanismos homeostáticos intracelulares já explicados antes. 

  O colesterol em excesso nas células dos tecidos é armazenado em gotículas ou é 

expulso das células e incorporado nas HDL, que o transporta para o fígado, sendo este 

processo designado por transporte reverso do colesterol (TRC) [24]. O transporte começa 

então com o efluxo de colesterol das células dos tecidos e das células aterogénicas 

(macrófagos dos vasos que se diferenciam em foam cells), levada a cabo pela ABCA1 

[24]. As HDL nascentes que contêm a apolipoproteína A (Apo A) e que são produzidas 
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Fig.12 – Ciclo endógeno e exógeno do 

colesterol [24] 

Fig.13 – Transporte reverso do colesterol. LIPC – 

lipase hepática; LIPG – lipase endotelial. [24] 

principalmente no fígado, ligam-se à ABCA1, o que induz a endocitose das HDL [24]. Na 

vesícula endocítica, o transportador ABCA1 transfere o colesterol em excesso para o 

interior da vesícula e incorpora-os na HDL [24]. Ácidos gordos, triglicerídeos e 

fosfolípidos também são transferidos por outros transportadores [24]. O complexo retorna 

à membrana e a LCAT, que reconhece a Apo A, esterifica o colesterol com ácidos 

gordos, amadurecendo a HDL [24]. As HDL sanguíneas levam o colesterol para o fígado, 

onde finalmente é captado pelos recetores das HDL, que reconhecem Apo A e/ou Apo E 

[21,24]. A acompanhar este processo existem as SR-BI (do inglês scavenger receptor 

class B type I protein), proteínas que são expressas principalmente no fígado e glândula 

supra-renal e que existem em superfícies epiteliais e têm uma função importantíssima no 

auxílio da remoção do excesso de colesterol e na entrega das HDL ao tecido hepático 

(Fig.13) [24]. No fígado, o colesterol é convertido em ácido glicocólico ou ácido 

taurocólico, ácidos biliares que vão para o intestino através da vesícula biliar, onde 

ajudam na digestão dos lípidos ou são eliminados pelas fezes [24]. Do intestino podem 

voltar ao fígado, através da veia porta, reiniciando o ciclo [24]. A circulação entero-

hepática do colesterol pode ocorrer várias vezes por dia [24].  

 As LDL e as HDL quando na corrente podem trocar lípidos entre si, através de 

enzimas que regulam o pool lipídico e o tamanho destas [24]. No plasma existem duas 

muito importantes: a CETP (do inglês cholesteryl ester transfer protein), que catalisa nas 

HDL a troca de colesterol por triglicerídeos das LDL e a PLTP (do inglês phospholipid 

transfer protein), que promove a captação de colesterol para as HDL e a transferência de 

fosfolípidos e colesterol (em menor extensão) das quilomicra ou VLDL para as HDL [24]. 

 

 

 

Hipercolesterolémia e aterogénese 

  

Os elevados níveis de colesterol no sangue é um dos principais responsáveis pela 

formação da placa de ateroma [21]. O colesterol em excesso leva a uma deposição 
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exagerada de LDL na placa de ateroma, diminuindo o calibre dos vasos e causando 

obstrução [21]. A aterosclerose é responsável por doenças cardiovasculares e acidentes 

vasculares cerebrais, um grupo de doenças que continuam a ser das mais mortíferas nos 

países desenvolvidos. Várias causas têm sido apontadas para o surgimento da 

hipercolesterolémia, destacando-se as causas genéticas, a dieta, a obesidade, o tabaco, 

o stress e doenças secundárias (hipertiroidismo, síndrome nefrótica, diabetes) [21,25]. No 

caso das causas genéticas, em diversos estudos, verificou-se que há o envolvimento de 

múltiplos genes que são responsáveis pelos altos níveis de LDL e de baixos níveis de 

HDL, afetando a sua homeostasia [25]. No caso da hipercolesterolémia familiar, por 

exemplo, o recetor das LDL tem defeitos o que faz com que as LDL tenham menor 

afinidade, aumentando a sua concentração no sangue [25]. Outras têm sido descritas 

como anormalidades na Apo B-100 (que dificulta a ligação ao LDLR) ou polimorfismos na 

PCSK9, que provoca um aumento da quebra dos LDLR nos hepatócitos [25]. O excesso 

de colesterol na dieta está associado a um aumento dos níveis de colesterol total e LDL, 

devendo-se reduzir a ingestão de alimentos que o contenham [25].  

 A hipercolesterolémia tem como consequência a formação da placa de ateroma, 

no entanto, a modificação das lipoproteínas LDL e HDL no organismo pode ter um papel 

decisivo na formação desta placa [26,27]. As modificações mais comuns na LDL são a 

oxidação, a glicação e a ligação de anticorpos [26]. Dentro das LDL, há um subgrupo, as 

sdLDL (small dense LDL) que é especialmente vulnerável à oxidação [26,27]. O processo 

aterosclerótico começa com a lesão da íntima das artérias, devido ao stress oxidativo e à 

deposição de lípidos [26]. Com esta lesão, há o início de um processo inflamatório, com a 

infiltração de leucócitos, como os monócitos que se diferenciam em macrófagos, cujo 

objetivo seria reparar a artéria e remover os lípidos [26]. A captação de colesterol pelos 

macrófagos envolve os recetores scavenger, que apenas remove LDL oxidadas, devido à 

ausência de LDLR [26]. Com a maior deposição de LDL, os macrófagos não conseguem 

expulsar o colesterol, que aumenta intracelularmente, transformando-se numa foam cell 

ou célula espumosa [27]. As células endoteliais e os macrófagos libertam fatores 

quimiotáticos e fatores de crescimento que levam à atração de mais macrófagos (que se 

transformam em mais foam cells), plaquetas e formação de tecido fibroso [26,27]. A 

contrariar este processo, as HDL previnem o aumento da placa de ateroma, não só por 

removerem o colesterol dos vasos, mas também porque exercem uma atividade anti-

oxidante e antitrombótica levada a cabo por enzimas como a paraoxonase e a LCAT, o 

que minimiza a oxidação das LDL, a peroxidação lipídica e a ativação de plaquetas [27]. 

Contudo, estudos recentes vieram sugerir que a HDL nem sempre tem uma função 

protetora, podendo tornar-se prejudicial [27]. Durante o processo inflamatório, pode haver 

uma fase de resposta aguda, isto é, a HDL pode tornar-se numa HDL inflamatória, 
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deixando de exercer as funções protetivas, para passar a funcionar como um fator 

quimiotático para monócitos [27]. Posto isto, a HDL também pode contribuir para a 

formação da placa de ateroma [27]. Esta fase é temporária e o HDL volta exercer funções 

protetivas, contudo há indivíduos em que essa fase aguda se torna crónica [27]. Apesar 

destes estudos, as HDL continuam a ser vistas como colesterol bom, estando associadas 

negativamente à formação da placa de ateroma [26,27]. As consequências da formação 

da placa de ateroma é o risco de rompimento das placas instáveis e a oclusão de artérias 

a jusante, levando à isquemia e posterior morte dos tecidos, estando na origem de 

doenças como o enfarte agudo de miocárdio e o acidente vascular cerebral [25-27]. 

 

Tratamento da hipercolesterolémia 

 

 O tratamento serve para baixar os níveis de colesterol e prevenir eventos 

cardiovasculares. Numa pessoa com risco cardiovascular baixo a moderado 

(SCORE<5%), os objeticos terapêuticos são: colesterol total <190 mg/dL, cLDL<115 

mg/dL, cHDL>40 mg/dL no homem e cHDL>45 na mulher [28]. Numa pessoa com risco 

cardiovascular alto (SCORE entre 5 e 10%) é desejável um cLDL<100 mg/dL e numa 

com risco muito elevado (SCORE >10%) é desejável um cLDL<70 mg/dL ou, se não for 

possível atingir, é desejável uma redução de 50% do valor de cLDL [28]. O diagnóstico é 

feito através de duas medições do colesterol total, cLDL e triglicerídeos com um intervalo 

de pelo menos 4 semanas e um jejum de 12 h [28]. O tratamento começa sempre com 

medidas não farmacológicas, mas se não fizerem efeito opta-se por acrescentar um 

tratamento não farmacológico [28]. 

 A nível não farmacológico deve-se aconselhar o indivíduo a: adotar uma dieta 

variada e equilibrada, pobre em gorduras; praticar exercício físico contínuo, pelo menos 4 

dias por semana, 30 min por dia; perder peso; deixar de fumar; evitar o álcool; reduzir o 

consumo de sal e usar suplementos com ómega-3 ou pró-bióticos [28]. O uso probióticos 

é uma estratégia recente, em que os microrganismos podem alterar o metabolismo do 

colesterol ou ácidos biliares nos intestinos, dificultando a sua absorção e aumentando a 

sua excreção nas fezes [26]. No caso da dieta, é aconselhável reduzir o consumo de 

alimentos mais ricos em colesterol: carne de vaca, carne de porco, frango com pele, 

sausichas, toucinho, manteiga, margarina, gema dos ovos, fígado e rins de animais, leite 

creme, camarão, lulas, polvo, mousse de chocolate, pudim, são alguns alimentos que 

contêm colesterol [29,30]. Deve evitar-se fritos e molhos [29,30]. Os temperos fazem-se 

com ervas aromáticas, alho, cebola, azeite ou outros produtos naturais [29]. O consumo 

de ovos não deve ultrapassar 6 por semana [29]. Por outro lado deve-se aumentar o 

consumo de alimentos que contenham ácidos gordos insaturados de cadeia longa 
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(ómega-3), fitoesteróis e fibras [29]. O ómega-3 está associado a uma diminuição dos 

triglicerídeos, pela menor produção de VLDL [31]. Este grupo de compostos estão 

presentes em alimentos como: salmão, sardinhas, trutas, atum, amêndoas, gérmen de 

trigo, soja, linhaça e nozes [29]. Os fitoesteróis mimetizam o colesterol, competindo com 

este em vários recetores [23,26]. Apesar de terem estrutura semelhante, os fitoesteróis 

são mais hidrofóbicos o que permite incorporar-se nas micelas, substituindo o colesterol 

[23]. Estes diminuem a absorção intestinal de colesterol e participam em mecanismos de 

feedback, diminuindo também a síntese de colesterol [23,26]. Os fitoesteróis estão 

presentes em alimentos de origem vegetal como: nozes, soja, milho, feijões, trigo e 

alimentos enriquecidos (manteigas, iogurtes) [29]. As fibras interferem com a absorção de 

colesterol e reabsorção de ácidos biliares e são encontradas na fruta, em vegetais, em 

nozes, feijões, ervilhas ou lentilhas [26,29]. 

 A nível farmacológico existem 5 grupos principais de fármacos que ajudam a 

baixar os níveis de colesterol [31]. O grupo de primeira linha são as estatinas, que atuam 

inibindo a HMG-CoA reductase e reduzindo a biossíntese de colesterol [31]. Além disso 

provoca uma maior expressão dos LDLR que captam mais LDL, diminuindo assim os 

níveis de LDL e de outras lipoproteínas com Apo B [31]. Nas estatinas há também 

evidência de que aumento ligeiro das HDL [31]. São consideradas eficazes, seguras e 

baratas, com poucos efeitos adversos, sendo os mais frequentes miopatia e sintomas 

gastrointestinais. A ezetimiba age a nível intestinal bloqueando a passagem do colesterol 

para os enterócitos, isto é, bloqueia a NPC1L1, não afetando a absorção de triglicerídeos 

e vitaminas lipossolúveis [25,31]. Podem ser combinadas com as estatinas, reduzindo 

facilmente os níveis de LDL [31]. Outro grupo de fármacos são os sequestradores de 

ácidos biliares, como a colestiramina, o colestipol e o covesevelam, que inibem a 

circulação entero-hepática dos ácidos biliares, reduzindo a absorção de colesterol e 

aumentando a sua excreção nas fezes [31]. Os fibratos agem diminuindo os níveis de 

triglicerídeos e aumentando os níveis de HDL [31]. Estes atuam sobre o PPAR-α (do 

inglês proliferator-activated receptor α), recetores que aumentam a atividade das lipases 

das lipoproteínas, diminuem da produção de Apo C e que aumentam a expressão das 

Apo A (que aumenta os níveis de HDL) [31]. Posto isto, há um aumento da hidrólise de 

triglicerídeos e menor produção destes já que os ácidos gordos são utilizados 

intracelularmente (o que diminui as VLDL e IDL) [31]. A combinação com estatinas é 

possível em pessoas com dislipidémias mistas, no entanto há o aumento do risco de 

miopatia [31]. Por fim, também é utilizada a niacina que atua reduzindo a produção de 

VLDL (e consequentemente de LDL) por inibir a libertação de ácidos gordos do tecido 

adiposo, substrato para a produção de triglicerídeos [31]. Por esse motivo a niacina 

também baixa os níveis de triglicerídeos [31]. Em doses elevadas aumenta os níveis de 
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HDL, mas há o risco de reações adversas como a ruborização da pele [31]. 

 

Hipercolesterolémia na população 

 

 A hipercolesterolémia é uma das principais causas de doenças cardiovasculares 

(DCV). Na Europa morrem cerca de 4 milhões de pessoas por ano, por DCV, sendo a 

primeira causa de morte em vários países europeus, apesar de estar a diminuir [32]. A 

hipercolesterolémia é responsável por 60% dos eventos coronários e por 40% de AVC’s 

isquémicos na Europa [32]. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2008, a 

média dos níveis de colesterol na Europa em indivíduos com mais de 25 anos variava 

entre os  174 mg/dL na Europa de Leste (Azerbeijão)  e os 193 mg/dL na Europa central 

(Alemanha, Luxemburgo, Islândia) [32]. Na Islândia, 70 % da população tem colesterol 

total acima de 190 mg/dL, sendo o país com maior prevalência de hipercolesterolémia da 

Europa [32]. Em Portugal, poucos estudos existem sobre a incidência e a prevalência da 

hipercolesterolémia, mas houve um estudo que estimava uma taxa de incidência de 559 

novos casos por 100000 habitantes, por ano [33].  

Um dos problemas que contribui para os elevados níveis de colesterol é a falta de 

adesão à terapêutica medicamentosa. Segundo a OMS, 50 % das pessoas com doenças 

crónicas, não adere à terapêutica imposta ou não a cumpre a 100% [34], devido a um 

conjunto de fatores que influenciam o comportamento do doente: falta de sintomas, 

duração do tratamento, custos do tratamento, interação doente/profissional de saúde, 

desconhecimento e incompreensão da doença e o ambiente social do indivíduo [34]. 

 O estudo que se segue, foi feito com base nos utentes que se apresentaram na 

farmácia para medir os níveis de colesterol, durante 6 meses ao qual foram sujeitos a um 

pequeno questionário. 

Objetivos do estudo 

 

 Avaliar a eficácia e a segurança dos medicamentos prescritos; 

 Avaliar o grau de adesão à terapêutica e a intenção da toma; 

 Averiguar se os polimedicados reconhecem os medicamentos para reduzir o 

colesterol. 

Métodos 

 

1. Para o estudo, considera-se o grupo de pessoas que foram medir a 

colesterolémia em jejum nos 6 meses de estágio; 

2. Proceder à medição da colesterolémia (considerar-se-á os valores de referência 

de colesterol total <190 mg/dL); 
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3. Fazer um pequeno questionário com questões mais relevantes: 

a. Se toma medicação. 

b. Se cumpre bem a posologia imposta pelo médico. 

c. Se sabe qual o medicamento para reduzir o colesterol e o seu nome. 

d. Se a colesterolémia tem estado controlada em medições anteriores (entre 

que valores se aproximam). 

e. Se toma medicamentos para outras patologias e se conhece os do 

colesterol. 

Resultados 

 

No estudo analisou-se os resultados obtidos em 22 pessoas analisadas em jejum 

(Anexo 2).  

 

Tabela 3 – Resumo dos resultados em proporção e percentagem. 

 

Discussão/Conclusão 

        

 O colesterol é uma molécula essencial ao organismo pois faz parte de membranas 

celulares e dá origem a hormonas, sais biliares e vitamina D. É sintetizado sobretudo no 

organismo, mas também é absorvido da dieta. O colesterol é transportado no sangue por 

lipoproteínas, sendo as LDL e as HDL as principais responsáveis. As LDL transportam o 

colesterol do fígado para os tecidos, onde é utilizado e onde fica sujeito a mecanismos 

homeostáticos; as HDL transportam o colesterol dos tecidos para o fígado, removendo 

assim o excesso. O excesso de colesterol é nocivo, pois pode acumular-se nas artérias, 

formando placas de ateroma, que se se rompem, originam EAMs ou AVCs. A genética e 

a dieta rica em colesterol são alguns responsáveis pelo colesterol alto. O tratamento 

consiste em medidas não farmacológicas, como, modificações na dieta e o exercício 

físico; a nível farmacológico destacam-se as estatinas (de 1.ª linha), o ezetimibe, os 

fibratos, a niacina e as resinas. 

 O presente estudo serviu para avaliar a eficácia e a segurança dos medicamentos 

Fator em estudo Proporção/Percentagem 
Pessoas já com diagnóstico médico de hipercolesterolémia 18/22 ⇒ 81,8% 

Toma medicação (das já diagnosticadas pelo médico) 17/18 ⇒ 94,5% 

Conhece a medicação 12/17 ⇒ 70,6% 

Cumpre rigorosamente a posologia imposta pelo médico 11/17 ⇒ 64,7% 

Colesterolémia controlada com fármacos (dos que cumprem) 4/11 ⇒ 36,7 % 

Efeitos adversos em pessoas que cumprem 2/11 ⇒ 18,2% 

Polimedicados (para além da medicação para o colesterol) 7/17 ⇒ 41,2% 

Conhece a medicação para o colesterol (dos polimedicados) 3/7 ⇒ 42,9% 

Pessoas com hipercolesterolémia sem diagnóstico médico 4/4 ⇒ 100% 
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prescritos, a adesão à terapêutica e o impacto da polimedicação. Relativamente à 

eficácia apenas 4 das 11 pessoas que cumpriam a medicação para o colesterol tinham 

uma colesterolémia inferior a 190 mg/mL. Contudo 10 dessas 11 pessoas tinham o 

colesterol inferior a 210 mg/mL, ou seja, ligeiramente elevado (Anexo 2), podendo-se 

dizer que a medicação é eficaz, independentemente do grupo a que pertence o fármaco. 

Destaca-se um paciente com colesterolémia de 288 mg/mL, que estava medicado, mas 

como a colesterolémia estava controlada em medições anteriores, decidiu por iniciativa 

própria suspender a medicação. À maioria das pessoas não foi possível saber a 

medicação que usavam, já que não transportavam consigo a caixa nem sabiam o nome. 

Das que sabiam a maior parte tomavam estatinas. Da população estudada 2 das 11 

pessoas que cumpriam a medicação tiveram efeitos adversos mais severos. Uma tinha 

dores abdominais e dores musculares e a outra tinha apenas dores musculares. Ambas 

foram encaminhadas para o médico e 15 das 17 pessoas que tomavam medicamentos 

(88,2%) não tiveram efeitos adversos aparentes, segundo relatam, podendo-se então 

considerar que a medicação para a hipercolesterolémia é segura. Das 17 pessoas 

medicadas, apenas 11 afirmavam, após insistência, que cumpriam rigorosamente a 

medicação imposta pelo médico (posologia), 5 não tomavam sempre ou esqueciam-se 

com alguma frequência e 1 já não tomava o medicamento há meses (desde a última vez 

que mediu a colesterolémia). Das 17 pessoas medicadas, 6, ou seja, 35,3%, 

apresentavam problemas de adesão à terapêutica, uma percentagem muito elevada e 

preocupante. Esta poderá ser maior, já que há o perigo de as pessoas não serem 

sinceras. Uma das formas de confirmar isto é na medição do colesterol. Das 11 pessoas 

que referiam respeitar com rigor a posologia, apenas 1 tinha colesterolémia superior a 

210 mg/dL, mas isto também pode dever-se a ineficácia do tratamento. Seria necessária 

confirmação de familiares. Das 17 pessoas que tomavam medicação, 7 tomavam 

medicação para o colesterol e eram polimedicadas. Destas 7, apenas 3 conheciam a 

medicação (o nome, a caixa e a dose) enquanto as outras 4 apenas reconheciam o 

medicamento pela caixa ou pela informação escrita pelo farmacêutico. É por isso 

necessária precaução na troca da marca dos medicamentos na farmácia, pois pode levar 

o doente a tomar dose dupla. Constata-se também aqui a importância do ato 

farmacêutico, durante a dispensa de medicamentos. Das 4 pessoas que mediram o 

colesterol por acaso, todas elas tinham o colesterol acima de 190 mg/mL. Apesar de a 

amostra ser baixa, esta revela que os dados da prevalência de hipercolesterolémia na 

população estão falsamente diminuídos e mostra a importância dos rastreios na 

deteção de novos casos. 

  



26 
 

Trabalho n.º4 

 

Rastreio à Glicémia 

 

Enquadramento teórico 

 

A glucose é a principal fonte de energia utilizada pelas células no organismo [35]. 

O organismo consegue manter os níveis de glucose entre determinados valores, 

existindo diversos mecanismos associados, o que permite às células ter sempre um 

fornecimento de energia constante [35]. A glucose sanguínea é obtida através da 

produção endógena e da dieta e está sujeita a mecanismos homeostáticos [35]. Açúcares 

simples da dieta e os resultantes da digestão (de hidratos de carbono complexos) são 

absorvidos no intestino, passando à corrente sanguínea [35]. Da glucose que vem da 

dieta, parte dela permanece na corrente sanguínea (~70%), sendo levada até aos 

tecidos, onde é armazenada (p.e. tecido adiposo, após conversão em ácidos gordos) ou 

utilizada (cérebro, tecido muscular e todos os outros tecidos); a restante é armazenada 

no fígado, sob a forma de glicogénio (~30%) [35]. A produção endógena ocorre no fígado 

principalmente a partir da hidrólise do glicogénio (glicogenólise) e a partir de outros 

compostos (gluconeogénese) (~85%) e o resto ocorre nos rins (~15%) [35]. 

As hormonas mais importantes na homeostasia da glucose são o glucagon e a 

insulina, ambas produzidas nas ilhotas de Langerhans, no pâncreas [35]. A insulina é 

produzida nas células β, quando há um aumento da glicémia, principalmente após 

refeição [35]. Esta inibe a atividade lipolítica no tecido adiposo, facilita a entrada de 

glucose nas células do organismo, estimula a lipogénese, a síntese de glicogénio 

(glicogénese) e inibe a produção de glucagon [35]. O glucagon é produzido nas células α, 

quando há uma diminuição de glucose no sangue, principalmente aquando da prática de 

exercício físico [35]. Este tem a função de aumentar a gluconeogénese, a glicogenólise e 

a lipólise, aumentando a glicémia e a função de inibir a produção de insulina [35]. A 

diabetes é um conjunto de doenças que se caracterizam pelo aumento anormal de 

glucose no sangue (hiperglicémia) [36]. As mais frequentes são a diabetes mellitus tipo 1, 

a diabetes mellitus tipo 2 e a diabetes gestacional [36]. 

  

Diabetes mellitus tipo 1 

 

 Representa quase 10 % de todos os casos de diabetes e afeta pessoas de todas 

as idades, incluindo crianças e jovens [36]. A doença é devida à destruição das células β 
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das ilhotas de Langerhans, pelo sistema imunitário, nomeadamente os anticorpos 

antiproteínas citoplasmáticas (encontrados em 90% dos casos), anticorpos antiproteínas 

de superfície das células (em 80% dos casos) e anticorpos antidescarboxilase do ácido 

glutâmico (anti-GAD) [36]. Com a destruição destas células, há menor produção de 

insulina, o que faz com que a glucose não seja utilizada pelas células, aumentando a sua 

concentração no sangue e é por isso que esta doença também é designada por diabetes 

insulino-dependente [36]. Por outro lado, a produção de glucagon pelas células α não é 

suprimida, contribuindo ainda mais para a hiperglicemia [36]. Este distúrbio metabólico 

pode levar a cetoacidose metabólica, na ausência de insulina [36]. O tratamento passa 

pelas modificações no estilo de vida e pela insulinoterapia [36]. 

 

Diabetes mellitus tipo 2 

 

Afeta 90 % dos doentes com diabetes e aparece numa idade mais avançada, 

sendo muito mais frequente nos países desenvolvidos [36]. Esta muito ligada ao estilo de 

vida dos países desenvolvidos, apresentando elevada comorbilidade com o excesso de 

peso e obesidade [36]. A doença pode ser devido à insulino-resistência nas células do 

organismo e/ou a uma relativa redução da produção de insulina [36]. Assim a glucose 

não é captada pelas células do organismo, aumentando a sua concentração no sangue 

[36]. A insulina no sangue pode estar também aumentada [36]. Sabe-se que a genética 

tem uma forte influência no surgimento da doença e já se identificaram polimorfismos em 

alguns genes, mas é um assunto complexo e ainda não está completamente esclarecido 

[36]. O stress, a falta de exercício físico, a obesidade, a idade, o tabaco e o álcool, 

também contribuem para o aparecimento da doença [36]. O tratamento passa por 

modificações no estilo de vida, medicação antidiabética e raramente é necessária insulina 

(por isso esta doença também é chamada de não insulino-dependente) [36].  

 

Diabetes gestacional 

 

Aparece em 5 % das grávidas, mas normalmente desaparece após o parto [37]. 

Contudo metade destas mulheres desenvolverão mais tarde diabetes mellitus tipo 2, se 

não forem tomadas medidas [37].    

 

Sintomas 

 

 Os sintomas da diabetes aparecem quando há hiperglicemia e incluem, sede 

(polidipsia), fome (polifagia), aumento do volume de urina excretada (poliúria), cansaço, 
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Fig.14 – Epidemiologia da diabetes [39] 

Fig.15 – Principais causas de morte 

nos países desenvolvidos [40] 

fraqueza, emagrecimento (diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2 descontrolados), ganho de 

peso (diabetes mellitus tipo 2), alterações visuais, sudação excessiva, infeções 

frequentes (pele, vias urinárias) e lesões de dificil cicatrização (principalmente nos 

membros inferiores) [37,38]. Os sintomas aparecem de maneira súbita e bem nítidos na 

diabetes mellitus tipo 1 e de forma lenta e gradual na diabetes mellitus tipo 2, podendo, 

nesta última, não serem muito nítidos no princípio [37,38]. 

 

Epidemiologia 

 

 Em 2013, havia no mundo 382 milhões de diabéticos no mundo, mais frequente 

nos países desenvolvidos com 230 milhões nos países desenvolvidos (Fig.14) [39]. A 

diabetes e suas complicações foi também responsável por 5,1 milhões de mortes no 

mundo, no mesmo ano, sendo uma das principais causas de morte a nível mundial, 

estando no top 10, nos países desenvolvidos (Fig.15) [39,40]. O n.º de diabéticos 

continua a subir, muito em parte, devido à mudança das condições de vida nos países 

em desenvolvimento [39]. Se não houver um controlo, em 2035 estima-se que haja mais 

de 590 milhões de pessoas diabéticas no mundo [39]. No ano 2012, a prevalência da 

diabetes em Portugal, era de 12,9% da população, mas apenas 7,3% tinha diagnóstico, 

segundo o Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes de 2013 [41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

 

 O diagnóstico é feito através de: glicémia em jejum > 126 mg/dL; ou sintomas 

clássicos mais glicémia ocasional > 200 mg/dL; ou glicémia > 200 mg/dL às 2h, na prova 

de tolerância à glucose (com 75 g de glucose) (PTGO); ou hemoglobina glicada A1c 

(HbA1c) > 6,5% [42]. Os valores anormais da glicémia em jejum ou da HbA1c devem ser 

confirmados 1 a 2 semanas, após a primeira medição [42]. O diagnóstico deve ser feito 
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apenas com um parâmetro (em 2 medições), no entanto se houver a medição da glicémia 

em jejum e da HbA1c simultâneamente e os valores forem anormais então fica 

confirmado [42]. O diagnóstico da pré-diabetes ou hiperglicémia intermediária é feito, 

quando a glicémia em jejum está entre 110 e 126 mg/dL (anomalia da glicémia em jejum) 

ou quando a glicémia às 2h da PTGO está entre 140 e 200 mg/dL [tolerância diminuída à 

glucose (TDG)] [37,42]. 

 

Grupos de risco 

 

 A diabetes pode aparecer em qualquer pessoa, mas há determinados grupos em 

que o risco do seu aparecimento é maior: pessoas com familiares antecessores 

diabéticos, obesos, hipertensos, pessoas com dislipidémias, sedentários, pessoas com 

pré-diabetes, grávidas com diabetes gestacional, crianças com peso à nascença superior 

a 4 kg, pessoas com problemas no pâncreas ou com distúrbios endócrinos e pessoas 

com idade mais avançada (europeus > 45 anos, outras regiões > 35 anos) [37,42-44]. 

 

Complicações 

 

 Se não houver um devido controlo da glicémia, especialmente se não for 

detetada, várias complicações poderão afetar o indivíduo, com o passar dos anos [37,44]. 

A diabetes e as suas complicações são uma das principais causas de morte a nível 

mundial [44]. As complicações podem ser: macrovasculares, que incluem doenças 

cardiovasculares (EAM e AVC’s), a doença vascular periférica (a circulação sanguínea é 

dificultada nos membros inferiores; microvasculares, que incluem neuropatia (com 

redução da sensibilidade periférica), nefropatia (que causa falência renal) e retinopatia 

(com perda de visão) [37, 44]. A falta de sensibilidade nos membros inferiores, provocada 

pela neuropatia e a falta de suprimento sanguíneo no membros inferiores (pé diabético) 

faz com que o indivíduo não se aperceba das feridas/úlceras e com que as feridas não 

cicatrizem [37,44]. Se há infeção por bactérias, há o risco de necrose dos tecidos mais 

profundos e propagação a outras zonas do pé (gangrena) [44,45]. A solução passa pela 

amputação da zona do membro inferior afetada [44]. O pé diabético é a principal causa 

de amputação não traumática de membros [44]. 

 

Medidas não farmacológicas na prevenção e controlo da diabetes 

 

 As medidas não farmacológicas passam por modificações no seu estilo de vida, 

mas têm que ser realistas, adaptados a casa pessoa [44]. As modificações devem ajudar 
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a controlar melhor não só os níveis de glucose no sangue, mas também as dislipidémias 

e a tensão arterial [37,44]. Entre as medidas que devem ser tomadas, estão as 

modificações na dieta: deve ser variada e equilibrada, com alimentos de todos os setores 

da roda dos alimentos; deve ser hipocalórica; aumentar a ingestão de alimentos ricos em 

hidratos de carbono complexos e diminuir a ingestão de alimentos ricos em açúcares; 

redução do consumo de gorduras saturadas e aumentar a ingestão de fibras [37,44]. 

Para um melhor controlo da glicémia, seria benéfico que o doente fracionasse as 

refeições, isto é, que fizesse pequenas refeições ao longo do dia (5 a 6 refeições) [37]. O 

exercício físico é fundamental, devendo ser aeróbio e no mínimo 30 minutos por dia, não 

devendo ser demasiado intenso [37,44]. Outras medidas incluem redução do peso > 5% 

do peso corporal e deixar de fumar [37,44].  

 

Cuidados num diabético 

 

Um diabético deve ter cuidados redobrados com a sua saúde, pois há um elevado 

risco de complicações [37,44]. Entre os cuidados que o diabético deve ter é a de manter 

a sua glicémia controlada, quer com modificações no estilo de vida (dieta e exercício 

físico), quer com medicação ou insulina (se for o caso) [37,44]. A glicémia capilar (pica no 

dedo) deve ser monitorizada, pelo próprio doente ou familiares, devendo-se registar o 

valor dessas medições [37,44]. As visitas regulares ao médico são imprescindíveis, para 

se proceder a modificações se necessário [37,44]. A pressão arterial e os níveis de 

colesterol e triglicerídeos no sangue devem também estar controladas [37,44]. Outros 

cuidados muitos importantes são aqueles que se deve ter com o pé diabético: vigiar o pé 

diariamente e verificar a presença de lesões que não se sentem; se houver ferida ir ao 

médico; não usar calicidas; manter os pés limpos, secos e hidratados; cuidado ao curtar 

as unhas para não ferir o dedo (deve ser em linha reta, bem cortada); não perfumar os 

pés (pois mascara o cheiro de possíveis feridas); não andar descalço; usar calçado 

confortável e lavar os pés com água morna (verificar a temperatura com as mãos ou 

cotovelo) [37,44,45]. 

 

Objetivos do rastreio à glicémia 

 

 Avaliar a grau de controlo da glicémia na população em geral; 

 Deteção de novos casos de hiperglicémia. 
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Métodos 

 

1. Considera-se as 21 pessoas que participaram no peddy paper. A atividade que 

iriam realizar na farmácia só foi revelada na hora (verificar o que aconteceu na 

Parte 2, dia 24/07/2014). 

2. Proceder à medição surpresa da glicémia ocasional (considera-se valores normais 

< 140 mg/dL). 

3. Enquadrar: 

a. Se está em jejum. 

b. Se a pessoa é saudável ou diabética. 

c. Que idade tem. 

d. Se tem familiares antecessores diabéticos. 

 

Resultados 

  

 Os resultados deste estudo encontram-se no Anexo 4. Apresenta-se aqui um 

resumo. 

 

 

 

 
 
Média de glicémia em pessoas sem diagnóstico de 
diabetes com familiares diabéticos (6 pessoas) 

121,67 mg/dL 

Média de glicémia em pessoas sem diagnóstico de 
diabetes sem familiares diabéticos (12 pessoas) 

108,75 mg/dL 

 
 

Discussão/Conclusão 

 

 A diabetes caracteriza-se por um excesso de glucose no sangue (hiperglicémia) e 

existem de vários tipos, sendo as mais frequentes a diabetes mellitus tipo 1 e do tipo 2. A 

primeira é causada por deficiente produção de insulina pelo pâncreas, a segunda por 

insulino-resistência das células no organismo (a mais frequente). A polifagia, a polidipsia, 

Fator em estudo Proporção/Percentagem 
Pessoas já com diagnóstico médico de diabetes 3/21 ⇒ 14,3% 

Pessoas sem diagnóstico com hiperglicemia (> 140 mg/dL) 2/18 ⇒ 11,1% 

Pré-diabetes (140 – 200 mg/dL) 1/2 ⇒ 50% 

Diabetes (> 200 mg/dL) 1/2 ⇒ 50% 

Pessoas diabéticas com familiares antecessores diabéticos 2/3 ⇒ 66,7% 

Pessoas não diabéticas com familiares antecessores diabéticos 6/18 ⇒ 33,3% 

Tabela 4 – Resumo dos resultados do rastreio à glicémia. 

Tabela 5 – Após observação da tabela de resultados do Anexo 4, uma das coisas que salta à vista é a 

diferença de glicémia entre pessoas com ou sem familiares diabéticos. 
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a poliúria e a fraqueza são alguns dos sintomas mais frequentes, aquando de uma 

hiperglicémia. O número de diabéticos continua a aumentar, sendo uma das principais 

causas de morte a nível dos países desenvolvidos. É necessário um controlo da glicémia 

(através de modificações no estilo de vida, medicação, insulinoterapia), pois podem surgir 

complicações (cegueira, falência renal, neuropatia, doenças cardiovasculares). 

Este estudo teve como objetivo, fazer um rastreio de glicémia à população. Tendo 

em conta que o facto de as pessoas só saberem o que iriam fazer na farmácia, na hora 

em que elas chegavam, isto faz com que os resultados sejam verdadeiros, isto é, as 

pessoas não modificaram, nos dias anteriores, os seus hábitos do quotidiano (dieta, 

exercício físico), que poderiam alterar os valores de glicémia. Pela análise dos 

resultados, verifica-se que há 3 pessoas diabéticas numa amostra com apenas 21 

pessoas, ou seja, uma prevalência de 14,3% (Tabela 4). Não foi possível verificar 

diferenças entre os dois sexos, nem como varia pelas diferentes faixas etárias, devido ao 

reduzido tamanho da amostra. Todas as pessoas tinham mais de 40 anos. Das 18 

pessoas que ainda não tinham diagnóstico médico de diabetes, 2 tinham hiperglicemia, 

ou seja, 11,1%, nas quais 1 tinha pré-diabetes (140 – 200 mg/mL) e a outra diabetes 

(>200 mg/dL). Neste último caso a pessoa referiu ter tido um câncro no estômago, na 

qual lhe foi realizada uma gastrectomia, por isso é possível que o câncro lhe tenha 

provocado distúrbios endócrinos, influenciando a glicémia. Foi logo encaminhada para o 

médico. Nenhuma destas 2 pessoas referiu ter sintomas e não faziam ideia das suas 

glicémias anteriores. O facto de não saberem que tinham hiperglicémia, mostra que no 

mundo a prevalência é bem maior do que os estudos traduzem, por isso são sempre 

importantes os rastreios, especialmente quando as medidas são de surpresa. Uma das 

causas do surgimento da diabetes, a genética também está proeminente neste estudo. 

Das 3 pessoas que eram diabéticas, 2 (66,7%) tinham familiares antecessores com 

diabetes. Das 18 pessoas sem diagnóstico médico de diabetes, 6 (33,3%) tinham 

familiares antecessores com diabetes. Após observação dos resultados (Anexo 4), uma 

das coisas que salta à vista é a diferença dos valores de glicémia entre pessoas sem 

diagnóstico com ou sem familiares antecessores diabéticos (Tabelas 4 e 5). A média no 

1.º caso (com familiares diabéticos) foi de 121,67 mg/dL; no 2.º caso (sem familiares 

diabéticos) a média foi de 108,75 mg/dL, mas se retirarmos o caso da pessoa que teve 

câncro, esta média passa para os 100,18 mg/dL. Isto mostra que as pessoas com 

familiares têm uma predisposição genética para o aparecimento da hiperglicémia e da 

diabetes, tendendo a apresentar uma glicémia maior do que aquelas pessoas sem 

familiares diabéticos. Por isso, é importante estas pessoas vigiarem constantemente os 

seus níveis de glicémia e também começarem a tomar medidas (dieta, exercício), pois 

têm um risco maior de desenvolver diabetes no futuro.  
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Parte 2 

 

Introdução 

 

O estágio em farmácia comunitária é o culminar de um ponto, ao fim de 4 anos e 

meio a adquirir conhecimentos. Esta nova etapa vem preencher um vazio que ainda 

existia; o contacto com os medicamentos, os métodos de trabalho, o cumprimento de 

horários e o contacto com a vida real são apenas experienciados no local de trabalho. E é 

aqui, onde se aplicam os conhecimentos adquiridos nos últimos anos.  

A farmácia comunitária não é um local onde simplesmente se compram os 

medicamentos. É um local onde se procura dispensar um atendimento personalizado a 

cada pessoa com vista a melhorar o seu estado de saúde. O farmacêutico deve ser 

capaz de esclarecer os doentes acerca da utilização dos medicamentos, de modo a 

aumentar sua a eficácia e a segurança, sendo um intermediário no ciclo do medicamento 

e o último profissional de saúde a contactar com o doente, antes de iniciar um tratamento 

medicamentoso. Além disso deve incentivar os utentes a seguir estilos de vida saudáveis, 

esclarecendo-os. O farmacêutico é também muitas vezes o primeiro profissional ao qual 

um doente se dirige, para se aconselhar sobre doenças ou sintomas que o afetam e cabe 

ao farmacêutico decidir qual a abordagem mais mais adequada a cada situação: 

dispensar um medicamento (MNSRM) ou produto de saúde e conselhos de modo a 

atenuar um transtorno menor; ou encaminhar o doente para o médico, se o caso for mais 

grave ou esteja fora das suas habilitações. Na farmácia é também efetuada a medição de 

parâmetros bioquímicos. Para além de cuidados de saúde, o farmacêutico tem de ou ser 

capaz de: atualizar os seus conhecimentos, preparar manipulados, armazenar os 

medicamentos e participar na gestão da farmácia. 

  

Funcionamento da farmácia 

As instalações da Farmácia Moderna de V. P. Âncora está organizada em: zonas 

de receção, armazenamento e venda de medicamentos, laboratório, escritório, sala de 

serviços (para medições de parâmetros bioquímicos e consultas de nutricionismo ou 

otorrinolaringologia), WC e zona de descanso. O laboratório encontra-se equipado com 

algumas matérias-primas, material de laboratório (pipetas, provetas, balança analítica, 

almofarizes, espátulas, entre outros), farmacopeias e Formulário Galénico Português. 

Devido às dificuldades da farmácia com manipulados, isto é, a compra de matérias-

primas que após uma utilização não são mais utilizadas, por falta de requisição (que dá 
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prejuízo), a farmácia apenas prepara manipulados simples, tendo uma parceria com outra 

farmácia, na preparação de medicamentos manipulados específicos, a Farmácia Serpa 

Pinto, no Porto. O quadro de profissionais na farmácia é constituído por: diretor técnico, 

farmacêutica adjunta e técnicos de farmácia. O software do sistema informático a operar 

é o programa WinPhar® (Anexo 5). Este permite: dar entrada de encomendas, execução 

de vendas, gestão de stocks, fazer encomendas, produção dos documentos para 

faturação, controlo de prazos de validade, definição dos preços (produtos de venda livre), 

impressão de etiquetas (com os preços), fazer devoluções, rever as vendas ao fim do dia 

e as contas, acesso a fontes de informação primárias (RCMs e Simposium online), entre 

outras aplicações. As fontes de informação primária existentes na farmácia são: 

Prontuário Terapêutico, Mapa Terapêutico, Simposium, Índice Terapêutico, para além 

das fontes online. A farmácia possui locais de armazenamento próprio para: 

medicamentos de marca, genéricos, formas farmacêuticas líquidas e semissólidas, 

ampolas, gotas, pós, sprays e inaladores, supositórios e óvulos, produtos de frio 

(frigorífico), psicotrópicos, produtos veterinários e seringas. Os medicamentos e produtos 

com mais rotação estão atrás do balcão permitindo melhor acesso. Produtos de 

dermofarmácia e cosmética, puericultura e calçado estão expostos ao público em 

prateleiras. Os principais fornecedores desta farmácia são a Alliance Healthcare, a 

Cooprofar, a Cofanor e a Medicanorte. Além destes, existem outros para produtos mais 

específicos. A farmácia faz encomendas diretas de algumas marcas de genéricos aos 

seus laboratórios mensalmente, através de delegados de informação médica. Os 

laboratórios mais vendidos na farmácia são Actavis®, Generis®, Zentiva®, KRKA®, 

Sandoz®, Ratiopharm®, Mylan®. Além disso também faz encomendas diretas de rateados 

aos laboratórios e de produtos de cosmética, ocasionalmente. Os medicamentos fora de 

uso na farmácia são recolhidos por uma empresa, a VALORMED, através dos 

armazenistas. O incentivo às pessoas para levar estes resíduos à farmácia é importante, 

a fim de prevenir problemas ambientais.  

 

Responsabilidades, funções e obrigações do farmacêutico 

 Dispensar medicamentos de acordo com prescrição médica, informar os utentes 

acerca do uso de medicamentos de modo a proporcionar um tratamento eficaz e 

seguro, promover a saúde e o bem-estar dos utentes;  

 Aconselhamento e indicação farmacêutica na abordagem a transtornos menores: 

constipações, gripes, febre, congestão nasal, corrimento nasal, tosse seca ou com 

expetoração, rouquidão, dores, alergias, feridas, queimaduras, obstipação, 

diarreias não complicadas, azia, herpes labial, dermatites, picadas de insetos. 

 Identificação de sintomas que requerem encaminhamento para o médico. 
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Exemplos: dor no peito, infeção na garganta, vómitos ou fezes com sangue, 

dificuldade em urinar, urina com sangue, febre persistente ou muito elevada, febre 

em crianças <3 anos, tosse persistente, falta de ar, tonturas/vertigens, alterações 

na visão ou audição, conjuntivites. 

 Intervir na automedicação: é quando um utente vai à farmácia e solicita um 

determinado produto para determinada patologia (porque já tomou ou viu na TV 

ou por recomendação de amigo/familiar). Deve-se ter uma postura “crítica”, isto é, 

por exemplo, se o produto não for recomendado é aconselhar o doente a trocá-lo 

por outro; se o produto não for corretamente administrado, deve-se recomendar 

ao doente uma mudança nessa administração, de acordo com os conhecimentos. 

 Manter os medicamentos e produtos de saúde em bom estado de conservação; 

 Monitorizar parâmetros fisiológicos;  

 Manter os seus conhecimentos atualizados;  

 Manter sigilo profissional;  

 Assegurar o cumprimento das regras deontológicas. 

 

Receituário 

Para a dispensação de medicamentos é necessário que uma receita seja válida. 

Os elementos de uma receita são: código da receita; identificação do utente, organismo, 

do médico e da unidade de saúde; designação dos medicamentos, prazo de validade e 

assinatura do médico. É sempre necessário examiná-los, pois as prescrições não são 

feitas por qualquer pessoa (tem de ter assinatura do médico) e não pode estar fora de 

prazo. Outro elemento que se deve ter atenção é à regra do aviamento, que diz que 

apenas se podem prescrever no máximo 4 medicamentos por receita. Os medicamentos 

são designados pelo: nome da(s) substância(s) ativa(s), nome comercial, dosagem, 

forma farmacêutica, n.º de unidades (comprimidos, cápsulas) ou volume, tendo à frente 

um código de 7 dígitos (que é específico de cada medicamento); ou então pelo grupo 

homogéneo: conjunto de medicamentos (o de marca e os seus genéricos) que 

apresentam a mesma substância ativa, a mesma dosagem, a mesma via de 

administração e semelhante n.º de unidades (comprimidos, cápsulas,…). É identificado 

por um código de 8 dígitos na receita e o doente pode escolher qualquer um dessa lista. 

Preço de referência dos medicamentos em vigor: de toda a gama de genéricos existentes 

para uma substância ativa, o preço de referência é o genérico cujo preço é o quinto mais 

barato. Distinção entre medicamento genérico e medicamento de marca: regra geral o 

genérico apresenta a sigla MG. Há situações em que o prescritor não permite a troca da 

marca do medicamento ou condiciona esta, isto é, a receita apresenta a exceção a 
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(medicamento com margem ou índice terapêutico estreito), a exceção b (reação adversa) 

ou a exceção c (em tratamentos com duração superior a 28 dias, mas pode, neste caso, 

trocar por um mais barato). Ainda em relação aos preços, a margem de lucro da farmácia 

(em %) em relação a um medicamento é tanto maior, quanto menor for o seu preço, regra 

geral. Outro elemento presente na receita é a entidade (ou organismo) que comparticipa 

os medicamentos e eventualmente alguma portaria que altere a comparticipação. Os 

principais organismos existentes que comparticipam medicamentos são: SNS, SNS 

pensionistas, produtos protocolo (lancetas, tiras para medir glicémia) (para diabéticos), 

migrantes, comparticipações especiais do SNS de medicamentos especiais para pessoas 

com determinadas doenças (ex: doença de Alzheimer, psoríase, artrite reumatoide, 

doença bipolar, lupus, hemofilia, hemoglobinopatias, paramiloidose, etc.), SNS 

manipulados e organismos específicos que complementam o SNS em utentes que 

pertencem a determinados quadros (ex: sindicatos, setores bancários, etc). No fim do 

mês, é necessário enviar receitas (corrigidas), verbetes, a relação de resumo de lotes e o 

balanço à ARS (Norte), das receitas do SNS e as restantes à ANF. Devem-se guardar 

cópias na farmácia dos resumos e dos balanços e enviar uma cópia do balanço para o 

contabilista. A ANF paga o valor das comparticipações à farmácia, sendo que esta (a 

ANF) é posteriormente reembolsada pelo estado, com juros. As receitas erradas 

retornam à farmácia onde são regularizadas e reenviadas no mês seguinte.  

 

Venda de medicamentos especiais e outras obrigações 

 Requisitos para a venda de psicotrópicos: idade superior a 18 anos, apresentar 

cartão de cidadão (cc)/BI e a receita; esta não pode ter outras prescrições. 

Mensalmente é necessário imprimir um documento, o balanço das entradas e 

saídas, que será enviado para o INFARMED. 

 Requisitos para a venda de benzodiazepinas: apresentar BI ou cc e receita. 

 Monitorização da temperatura ambiente da farmácia e do frigorífico. 

 

Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

 Existem para diversos fins: antiácidos (refluxo gastroesofágico), laxantes, 

antidiarreicos (alguns), inflamação na garganta, tratamento dos sintomas da gripe ou 

constipação (rinorreia, congestão nasal, rouquidão, febre, …) analgésicos, antipiréticos, 

expectorantes, antialérgicos (anti-histamínicos), antisséticos orais, tratamento do herpes 

labial, tratamento da insuficiência venosa, entre outros. 

 

Outro tipo de produtos à venda na farmácia 

 Produtos da área da dermofarmácia e cosmética: champôs (antiqueda, 
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anticaspa), produtos de higiene, protetores solares, produtos hidratantes, produtos 

antirrugas, produtos específicos para recém-nascidos, higiene íntima, produtos 

anticelulíticos, tratamentos tópicos para a acne.  

 Suplementos alimentares e produtos fitoterapêuticos: contém vitaminas, minerais, 

extratos de plantas, entre outros. Existem para os mais diversos fins: aporte 

nutricional para pessoas com deficiências de absorção gastrointestinal, para 

pessoas com dieta desequilibrada, para diabéticos; suplementos para: emagrecer, 

problemas ósseos, problemas gastrointestinais, circulação venosa, prevenir 

eventos cardiovasculares; antioxidantes, estimulantes, calmantes. 

 Produtos bucodentários: escovas, dentífricos, colutórios e produtos para próteses. 

Existem com diversas propriedades/fins: produtos anticárie, produtos para dentes/ 

gengivas sensíveis, mau hálito; antisséticos, antitártaros, fixadores de próteses. 

 Produtos veterinários mais vendidos: produtos antiparasitários (pulgas, carraças, 

piolhos, helmintas), produtos antibacterianos, produtos de higiene (champôs), 

pílulas, redutores do cio e suplementos alimentares. 

 Dispositivos médicos: servem para prevenir, tratar e diagnosticar doenças mas 

não têm ação farmacológica. Exemplos: pensos, adesivos, compressas, suturas, 

óculos, luvas, desinfetantes, contracetivos de barreira, material ortopédico [46]. 

 Alimentação infantil: substitutos do leite materno: variam de composição de 

acordo com os meses de idade do bebé, podendo ter propriedades específicas (p. 

e. hipoalérgicos, antidiarreicos); e alimentos de transição (papas). 

 Produtos a utilizar pelo bebé ou pela mãe (puericultura). Exemplos: chupetas, 

tetinas, biberões, recipientes para armazenar leite, saca-leite. 

A venda destes produtos constitui uma boa percentagem de faturação da farmácia 

e o marketing é aqui chamado. A análise do mercado, da concorrência e do 

comportamento das pessoas é que permite desenhar estratégias de negócio, isto é, uma 

seleção de produtos e serviços que interessam aos consumidores e que podem ser 

lucrativos, tanto para a farmácia como para o consumidor. 

 

Descrição das atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

 

O horário de estágio foi: 9h30-13h00 e 14h00-18h30 de 2.ª a 6.ª feira. O 

cronograma está no Anexo 6. Durante o estágio, procedi a: 

 Receção de encomendas; 

 Conferição de encomendas: comparar as entradas no sistema informático aos 

produtos das faturas do fornecedor. É necessário ter atenção ao código, 
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designação do produto, dosagem, quantidades pedida e rececionada, preço de 

custo e preço de venda ao público (PVP) e ao valor do IVA (6 ou 23%). Deve-se 

ter cuidado com as mudanças de preços dos medicamentos, pois preços antigos 

apenas podem ser vendidos até determinado prazo. Terminado o prazo, faz-se 

uma devolução. 

 Marcação de preços (de produtos sem PVP, de venda livre): de acordo com as 

margens de lucro da farmácia, sob orientação. 

 Armazenamento de medicamentos nos respetivos locais; 

 Controlo de stocks: avaliar os stocks, as entradas e as saídas de medicamentos e 

reposição do stock adequado (a falta ou o excesso de stock, significa prejuízo); 

 Controlo de prazos de validade: a cada 3 meses é tirada uma listagem com 

produtos a acabar o prazo. 

 Devolução de medicamentos: medicamentos fora de prazo, em mau estado de 

conservação, preço antigo. Elaboração da guia de devolução (ao fornecedor de 

onde foi comprado) e resolução (após receção da nota de crédito). 

 Preparação de encomendas: atender às existências, ao histórico de vendas e às 

condições de cada fornecedor (através do sistema informático), sob orientação. 

 Realização de encomendas via telefone, quando um determinado produto ou 

medicamento se esgota na farmácia. 

 Tarefas no âmbito do receituário: 

o aviamento de receitas; 

o conferir receituário, com deteção de erros na dispensa e/ou erros de 

impressão do verso da receita; 

o correção de receitas; 

o impressão de verbetes (documentos que agrupam lotes de 30 receitas e 

refletem as vendas de MSRM efetuadas e valores monetários envolvidos). 

o auxílio na preparação da documentação para faturação ao fim de cada 

mês: receitas, verbetes, a relação de resumo de lotes e balanços. 

 Medições de pressão arterial, glicémias, triglicerídeos e colesterolémias [esta 

última com entrega de panfletos (Anexo 3)]: nas primeiras vezes apenas 

observava, mas depois já executava autonomamente. 

 Preparações extemporâneas (formas farmacêuticas líquidas de antibióticos). 

 Preparação de medicamentos manipulados simples: 

o Preparação de um medicamento manipulado destinado a uma criança: 

preparação de 10 mL de uma solução de ranitidina a 5 mg/mL partindo de 

uma solução a 50 mg/2 mL, contida numa ampola (diluição com soro 
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fisiológico); cálculo do preço (de acordo com a Portaria n.º 769/2004, de 1 

de julho) [47] (Anexo 7) e rotulagem. Foram preparadas várias destas 

soluções, ao longo do estágio, para uma criança que se suspeita ter 

síndrome de Pfapa. 

o Preparação de um medicamento manipulado: solução de ácido acético a 

2%, para administração sob a forma de gotas; uso auricular (antissético). 

o Preparação de vaselina salicilada a 2% (queratoplástica). 

o Preparação de um pó de aplicação cutânea contendo uma mistura de 

ácido salicílico, óxido de zinco e talco. 

o Preparação de uma solução de salicilato de sódio a 2% (sem receita). 

 Observação de vendas (passos no sistema informático, atendimento); escuta do 

doente; prática de aspetos como a comunicação e a postura (tom de voz firme, 

postura aberta). 

 Execução de vendas de MSRM (dispensa de medicamentos): 

o Averiguar se receita é válida;  

o Identificar a finalidade dos medicamentos prescritos; 

o Aviamento das receitas;  

o Execução dos passos necessários ao nível do sistema informático, para 

efetuar a venda e para a impressão do verso da receita: digitalizar códigos 

dos medicamentos, colocar organismo, fazer “fim de venda”, colocar dados 

da pessoa que aparecem na fatura (nome, NIF), colocar código da receita 

e via e impressão do verso da receita e da fatura. Pagamento. 

o Informação oral e escrita: indicação, posologia, contraindicações e 

conservação; por diversas vezes foi necessário recorrer a fontes de 

informação primárias, principalmente: RCM e Prontuário Terapêutico. 

o Preenchimento dos quadros com os dados pessoais no sistema 

informático para a venda de psicotrópicos. 

 Execução de vendas de MNSRM (indicação farmacêutica): 

o Atendimento: escuta do doente, questões que devem ser colocadas ao 

doente de modo a identificar sintomas que mais o afetam e a personalizar 

um tratamento mais adequado à pessoa (ex: idade, sintomas mais 

incomodativos, se já fez alguma coisa para resolver o problema, se já 

tomou outros medicamentos ou ainda está a tomar, se tem alergias).  

o Informação oral e escrita: posologia e contraindicações; por diversas vezes 

foi necessário recorrer a fontes de informação primárias, principalmente: 

RCM, Prontuário Terapêutico e Simposium online. 

o Execução dos passos a nível do sistema informático: digitalizar códigos de 
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todos os medicamentos, fazer “fim de venda”, colocar dados da pessoa 

que aparecem na fatura (nome, NIF) e impressão da fatura. Pagamento. 

 Execução de vendas de outros produtos. 

 Participação em ações de formação, acerca de novos produtos. 

No dia 24/07/14 organizei um rastreio à glicémia ocasional na população:  

 O rastreio enquadra-se num evento ocorrido na vila, na comemoração do dia dos 

avós: um peddy paper, cujo objetivo era os avós e netos percorrerem várias lojas, 

nas quais se realizava uma determinada atividade e onde eram entregues 

envelopes com informações sobre o percurso a seguir.   

 Com isto, aproveitei para fazer um rastreio à glicémia ocasional aos adultos, como 

sendo a atividade na farmácia. Os participantes não faziam ideia do que se iria 

fazer na farmácia, por isso a medição da glicémia foi uma surpresa. Às crianças 

mediu-se o peso e a altura. 

 Medi a glicémia aos participantes idosos e aos instrutores (de meia-idade). 

 Elaborei um poster com toda a informação relevante sobre a doença, para 

exposição ao público (Anexo 8). Foram entregues também panfletos, com 

informações acerca da doença (Anexos 9 e 10). 

 A organização da atividade na farmácia teve responsabilidade minha (medições, 

poster e panfletos), sob supervisão do diretor técnico. 

 O objetivo deste trabalho é fazer um estudo sobre o grau de controlo da glicémia 

da população em geral. Os resultados estão no Anexo 4. 

 

Conclusão 

 

 O estágio de 6 meses em farmácia comunitária foi uma experiência marcante, 

enriquecedora e motivadora. Comecei com bastante nervosismo, principalmente aquando 

da exposição ao público e no diálogo com as pessoas e com dificuldades até na 

contagem dos trocos. Acabei mais à vontade e já integrado no grupo de trabalho. Aprendi 

muito, mas muito é ainda preciso aprender, pois a aprendizagem não acaba aqui. A área 

onde surgiram as maiores dificuldades foi nos produtos de cosmética, sendo que ainda 

hoje, tenho dificuldades em identificar a finalidade de alguns, além da sua qualidade (qual 

o mais recomendado para cada caso e qual a melhor relação qualidade/preço). A 

experiência fala aqui mais alto, sendo esta muito importante em todas as ocasiões da 

vida profissional. Quanto maior o conhecimento, melhor a qualidade do serviço prestado, 

de modo a melhorar o estado de saúde das pessoas.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Critérios de diagnóstico dos tipos de ADHD, segundo o DSM IV: 

predominantemente desatento, predominantemente impulsivo-hiperativo e combinado [7]. 

 

A) 1 ou 2 

1. 6 ou mais dos seguintes sintomas de desatenção, com persistência de pelo 

menos 6 meses com intensidade que é desadaptativa e inconsistente para o nível 

de desenvolvimento: 

Desatenção 

a. Com frequência, deixa de prestar atenção aos detalhes ou comete erros por 

descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras. 

b. Com frequência, tem dificuldade em manter-se atento em atividades lúdicas. 

c. Com frequência, não escuta o que lhe dizem. 

d. Com frequência, não segue as instruções, não faz os trabalhos de casa ou as 

tarefas domésticas ou do trabalho (não devido a oposição às tarefas ou 

incompreensão das instruções). 

e. Com frequência, tem dificuldade em organizar tarefas ou atividades. 

f. Com frequência, evita tarefas que exigem esforço mental sustentado (como 

trabalhos escolares ou de casa). 

g. Com frequência, perde coisas necessárias para a realização das tarefas. 

h. É facilmente distraído por estímulos externos. 

i. Com frequência, é esquecido nas atividades diárias. 

2. 6 ou mais dos seguintes sintomas de impulsividade/hiperatividade, com 

persistência de pelo menos 6 meses com intensidade que é desadaptativa e 

inconsistente para o nível de desenvolvimento: 

Hiperatividade 

a. Com frequência, agita as mãos ou os pés ou remexe-se na cadeira. 

b. Com frequência, sai do lugar em situações que tem de permanecer sentado. 

c. Com frequência, corre em demasia em situações inapropriadas (em 

adolescentes e adultos pode estar limitado a inquietação). 

d. Com frequência, tem dificuldade em brincar ou envolver-se silenciosamente 

em atividades de lazer. 

e. Com frequência, é acelerado e parece que está “a todo o vapor”. 

f. Com frequência, fala excessivamente. 
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Impulsividade 

a. Com frequência, responde antes da pergunta terminar. 

b. Com frequência, não espera pela sua vez. 

c. Com frequência, interrompe ou intromete-se em coisas que não lhe dizem 

respeito (conversas ou brincadeiras). 

B) Alguns défices provocados por sintomas verificam-se antes dos 7 anos de idade. 

C) Alguns défices devem estar presentes em pelo menos dois contextos (p.e. casa ou 

escola). 

D) Deve haver claras evidências de défices significativos a nível social, académico ou 

ocupacional. 

E) Os sintomas não devem ocorrer no curso de transtornos invasivos do 

desenvolvimento (esquizofrenia ou outra desordem psicótica) ou outras perturbações 

mentais (perturbação do humor, desordem da ansiedade, desordem dissociativa ou 

desordem de personalidade. 

 

ADHD predominantemente desatento: verifica-se a condição A1; 

ADHD predominantemente impulsivo/hiperativo: verifica-se a condição A2; 

ADHD combinado: verifica-se a condição A1 e A2. 

ADHD não especificada: desordens com sintomas de desatenção ou 

impulsividade/hiperatividade para os quais não existem critérios de diagnóstico. 
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Anexo 2: Resultados da medição da colesterolémia em jejum e questionário, obtidos ao 

longo dos 6 meses de estágio.  

 

Colesterol 

total 

(mg/dL)* 

Toma 

medicação 

para correção? 

Cumpre a 

posologia da 

medicação? 

Sabe qual é 

a medicação 

para o 

colesterol? 

Se tem 

estado 

controlado, 

em medições 

anteriores? 

Se toma 

outros 

medicamentos

? 

200 S S S +/-**** N 

182 S S N S S 

189 S S S S N 

187 S 
+/-** (ef. 

adversos) 
S +/- N 

177 S +/- S S N 

288 S N S S N 

257 

N (já aplica 

medidas não 

farmacológicas) 

-*** - N N 

186 S S N +/- S 

206 S +/- S N N 

192 N - - - N 

238 S +/- S N S 

201 S S S +/- S 

207 N - - N N 

235 N - - N S 

166 S +/- S S N 

209 S S N N S 

204 S S S N N 

226 N - - N N 

210 S +/- S N N 

194 S S N S S 

223 S 
+/- (ef. 

adversos) 
S +/- N 

192 S S S S S 

*     valores de referência c-total (segundo norma 019/2011 da DGS): > 190 mg/dL 

** (+/-) às vezes não toma  

*** (-) não aplicável 

**** (+/-) umas sim, outras não 
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Anexo 3: Panfletos sobre a hipercolesterolémia (entregues às pessoas em folhas A5). 
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Anexo 4: Resultados do rastreio à glicémia ocasional obtidos no dia do rastreio à 

glicémia. 

 

Glicémia 

Com 

diagnóstico 

de diabetes 

Idade Sexo Jejum 

Familiares 

antecessores 

diabéticos 

123 N 49 F N S 

87 N 47 M N N 

88 N 72 F N N 

144 N 71 F N S 

92 N 59 F N N 

133 N 66 F N N 

126 N 89 F N N 

95 N 54 F N N 

203 N 61 F N N 

96 N 82 F N N 

123 N 71 M N S 

104 N 68 M N N 

108 N 64 M N N 

96 N 62 M N S 

150 S 66 F N S 

99 S 86 F N N 

91 N 63 M N N 

111 N 63 M N S 

133 N 41 F N S 

82 N 74 F N N 

84 S 66 F N S 
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Anexo 5: Ambiente de trabalho (venda) do sistema informático WinPhar®. 
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Anexo 6: Cronograma de atividades e valências ao longo do estágio. 

 20/01/14 – 20/03/14 20/03/14 – 20/05/14 20/05/14 – 20/07/14 

Receção de 
encomendas    

Conferição de 
encomendas    

Marcação de preços -   

Armazenamento de 
medicamentos    

Controlo de stocks    

Controlo de prazos 
de validade    

Devolução de 
medicamentos 

-   

Preparação de 
encomendas no SI* 

- - 
Encomendas via 
telefone 

-  
Aviamento de 
receitas   
Conferição de 
receituário   
Correção de receitas -  
Impressão de 
verbetes 

-  
Auxílio documentos 
faturação (mês) 

-  
Medição parâmetros 
bioquímicos   
Preparações 
extemporâneas 

-  
Preparação de 
manipulados   
Observação de 
vendas   
Execução de vendas 
MSRM 

-  
Execução de vendas 
MNSRM 

-  
Execução de vendas 
de OP** 

- +/- 
Participação ações 
de formação *** 

-  
 

24/07/14 – Rastreio à glicémia ocasional na população. 

 

* Sistema informático 

** Outros produtos 

*** Acerca de novos produtos  
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Anexo 7: Cálculo do PVP de um medicamento manipulado. 10 mL de uma solução de 

ranitidina a 5 mg/mL obtido a partir de uma solução contida em ampolas (50 mg/2 mL de 

ranitidina) do medicamento Zantac®. 

 

A) Matérias-primas; 

Matéria-
prima 

Preço de 
aquisição 
(sem IVA) 

Quantidade 
a usar 

Preço 
Fator 

multiplicativo 
Valor 

(sem IVA) 

Zantac® (5 
ampolas) 

€ 4,465 
50 mg (1 
ampola – 

2 mL) 
€ 0,893 2,8 € 2,500 

Soro 
fisiológico 

€ 0,488 8 mL € 0,065 2,2 € 0,143 

 Subtotal A € 2,643 

 

B) Embalagem; 

Embalagem 
Preço 

(sem IVA) 
Fator 

multiplicativo 
Valor 

(sem IVA) 

Frasco conta-gotas 
30 mL 

0,880 1,2 1,056 

 Subtotal B 1,056 

 

C) Honorários de manipulação; 

Forma 
Farmacêutica 

Quantidade 
Fator Fixo 
(em vigor) 

Fator 
multiplicativo 

Valor 
(sem IVA) 

Solução 10 mL € 4,8 3 14,400 

 Subtotal C 14,400 

 

 A + B + C ⇒ 2,643 + 1,056 + 14,400 = 18,099. 

 18,099 × 1,3 = 23,529. 

 23,529 × 1,06 = 24,941. 

 

Preço de venda ao público (PVP): € 24,94. 
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Anexo 8: Poster exposto ao público no dia do rastreio à glicémia (impresso em A2). 
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Anexo 9: Panfleto sobre a diabetes entregue às pessoas no dia do rastreio à glicémia (às 

pessoas não diabéticas) (em folhas A5). 
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Anexo 10: Panfleto sobre a diabetes entregue às pessoas no dia do rastreio à glicémia 

(às pessoas diabéticas) (em folhas A5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






