
 

Farmácia Beleza

Rui Tiago Galindro Alves de Castro



 

I 
 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia Beleza  

 

13 de janeiro de 2016 a 15 de setembro de 2016 

 

 

 

Rui Tiago Galindro Alves de Castro 

 

Orientador : Dra. Maria Manuel Pinto da Fonseca Beleza Moreira 

_____________________ 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutora Susana Casal 

_____________________________ 

 

Outubro de 2016 



 

II 
 

 

Declaração de Integridade 

 

 

Eu, Rui Tiago Galindro Alves de Castro, abaixo assinado, nº 199703980, aluno do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

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

deste documento. 

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

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

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

pertencentes a outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas 

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

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 17 de outubro de 2016 

 

Assinatura: ______________________________________ 

  



 

III 
 

Agradecimentos 

 Agradeço a toda a equipa da Farmácia Beleza a simpatia com que me acolheram, os 

valores humanos e conhecimentos científicos transmitidos. Obrigado por tantos momentos de boa 

disposição, grande entreajuda e por me fazerem sentir parte da vossa equipa. Um especial apreço 

à Dra. Maria Manuel, por me ter deixado estagiar na sua farmácia e ser minha orientadora, e ao 

Dr. Rui. A ambos agradeço a vossa generosidade, o carinho com que me trataram e o apoio, 

confiança e incentivo constantes. 

 Uma palavra especial à Professora Susana, pela grande ajuda e enorme apoio. 

 Agradeço também aos meus amigos Marta, Pedro e Rebeca, por toda a energia positiva, 

pela ajuda e força que me deram. 

 E, claro, um gigante obrigado aos meus pais, que são um pilar fundamental e estão 

sempre disponíveis para mim. 

 A todos vós, um sentido agradecimento. 

  



 

IV 
 

Resumo 

 O presente relatório é elaborado no âmbito da unidade curricular Estágio do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

Encontra-se estruturado em duas partes e resulta do estágio em farmácia comunitária, que teve 

lugar na Farmácia Beleza, em Leça da Palmeira. 

 Na 1ª parte são descritas todas as atividades que, ao longo dos vários meses, tive 

oportunidade de viver e experienciar como farmacêutico de oficina naquele espaço. 

 A 2ª parte é dedicada aos temas desenvolvidos: pediculose capilar, escabiose humana e 

saúde oral. Da revisão bibliográfica que foi feita, resultou uma apresentação para crianças sobre 

piolhos e a elaboração de dois panfletos para disponibilizar na farmácia, um sobre a sarna 

humana, dirigido ao público em geral, e outro sobre a importância da escovagem dos dentes, mais 

dirigido à população infantil. 
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Parte 1 

1) Introdução 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto é um curso estruturado numa formação de 5 anos, que tenta associar uma 

componente base, nos primeiros anos, a uma componente mais específica da atividade 

farmacêutica a partir do 3º ano, culminando na realização de um estágio profissionalizante no 2º 

semestre do 5º ano. 

O objetivo do MICF é formar profissionais competentes nas mais diversas áreas de 

atividade farmacêutica, desde as farmácias de oficina e hospitalar, passando pela indústria 

farmacêutica e atividades de caráter analítico, culminando no ensino e investigação. 

A farmácia de oficina em particular, também designada farmácia comunitária, é 

considerada um estabelecimento de saúde e de interesse público, que deve assegurar a 

continuidade da assistência aos doentes, prestada por outros estabelecimentos de saúde, como 

os centros de saúde e hospitais. Tem como principal objetivo a cedência de medicamentos em 

condições que permitam minimizar os riscos inerentes à sua utilização bem como avaliar os seus 

resultados terapêuticos, para que possa ser reduzida a morbilidade e a mortalidade decorrentes 

do seu uso
1
. 

Para ir de encontro a este grande objetivo, o farmacêutico tem como dever prestar ao 

utente, no ato de dispensa de cada medicamento, um aconselhamento adequado, para que este 

possa ser utilizado da forma mais racional, eficaz e segura possível. Esse é, entre outros, um dos 

grandes desafios colocados ao farmacêutico de oficina em geral e a cada estagiário em particular. 

Neste sentido, ao longo da 1ª parte do presente relatório, irei proceder à descrição da 

minha experiência de estágio em farmácia comunitária, que se realizou na Farmácia Beleza 

Moreira Unipessoal Lda, adiante designada Farmácia Beleza. 

 

2) A Farmácia Beleza 

2.1) Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia Beleza situa-se no número 276 da Rua Alberto Laura Moreira Júnior, em Leça 

da Palmeira, no concelho de Matosinhos, distrito do Porto. Em seu redor existe uma zona 

residencial, com diversos apartamentos, urbanizações e estabelecimentos comerciais, bem como 

o Centro de Saúde de Leça da Palmeira. 

O seu horário de funcionamento é das 8h45 às 13h e das 14h às 20h, de segunda a sexta-

feira, e das 9h às 13h, aos sábados. Aos domingos encontra-se encerrada. 

Sensivelmente uma vez por mês, a farmácia fica de serviço permanente, ou seja, aberta 

durante 24 horas. 

O meu horário ao longo do período de estágio foi flexível. O cronograma das atividades 

encontra-se detalhado no Anexo 1. 
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2.2) Instalações 

A Farmácia Beleza cumpre a legislação em vigor estando, no exterior, identificada pela 

cruz verde e, na porta de entrada, com o logótipo e as informações relevantes no relacionamento 

com os utentes, designadamente o nome da diretora técnica, horário de funcionamento e mapa 

das farmácias de serviço. 

O seu espaço físico é constituído pela área de atendimento ao público em geral, um 

gabinete de atendimento personalizado, a zona de armazém, o gabinete da direção técnica, o 

laboratório e, por fim, as instalações sanitárias. 

O acesso dos utentes à farmácia é feito por uma porta envidraçada, que dá passagem 

para uma antecâmara. Para a prestação dos serviços noturnos existe um postigo de atendimento, 

que permite preservar a segurança dos profissionais da farmácia. Possui ainda uma campainha. 

 Na área de atendimento ao público encontram-se seis postos de atendimento, vários 

lineares com medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), suplementos alimentares, 

dispositivos médicos, produtos cosméticos e de higiene corporal, entre outros, e gavetas 

devidamente identificadas contendo alguns produtos específicos, como por exemplo, adesivos, 

compressas, antigripais, pastilhas para a garganta, calicidas e testes de gravidez. Esta divisão da 

farmácia dispõe ainda de um tensiómetro automático e de uma balança. 

O gabinete de atendimento personalizado, também designado gabinete de boas práticas, 

é onde se procede à prestação de cuidados farmacêuticos aos utentes, administração de vacinas 

não constantes do Plano Nacional de Vacinação, realização de testes bioquímicos, campanhas de 

informação e, durante as tardes de segunda-feira, aconselhamento nutricional por uma 

nutricionista. 

Na parte mais próxima da área de atendimento, de forma a facilitar o seu acesso, a zona 

de armazém possui dois armários de gavetas deslizantes, onde são guardados os diversos 

medicamentos. Estes encontram-se organizados nas seguintes áreas: medicamentos genéricos, 

medicamentos de marca armazenados segundo a sua forma farmacêutica, tiras-teste para 

determinação da glicemia, cetonemia e cetonúria e agulhas, seringas e lancetas, abrangidas pelo 

protocolo da diabetes. A medicação encontra-se sempre ordenada por ordem alfabética da sua 

denominação comum internacional (DCI) ou marca comercial consoante se trate, respetivamente, 

de medicamento genérico ou marca, e segundo o sistema first expired, first out (FEFO). Ao lado 

destes armários, em estante apropriada, encontram-se dispostos grande parte dos suplementos 

alimentares. Existe também um frigorífico, onde são guardados todos os medicamentos que 

devem estar a temperaturas compreendidas entre 2 e 8ºC (como insulinas, hormonas, vacinas, 

entre outros), uma zona de cremes/pomadas e diversas zonas devidamente identificadas, 

utilizadas quer como reforço de stock quer para armazenamento de outro tipo de produtos, como 

máscaras, luvas, emplastros medicamentosos e meias elásticas e de descanso. É também nesta 

secção onde se procede à receção e se dá entrada das encomendas provenientes dos diferentes 

fornecedores. 
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O gabinete da direção técnica é reservado para a diretora técnica, Dra. Maria Manuel 

Beleza Moreira, onde realiza reuniões e exerce algumas das suas atividades diárias. 

Por último, o laboratório é uma zona bem definida da farmácia, onde se executam 

manipulados e se reconstituem antibióticos e outras soluções/suspensões extemporâneas. Nesta 

área existem prateleiras com as diversas matérias-primas, devidamente rotuladas e organizadas 

por ordem alfabética. Nos armários estão guardados os materiais necessários para a execução 

dos manipulados (provetas, funis, vidros de relógio, almofarizes, entre outros) e o material de 

acondicionamento. Numa prateleira encontram-se as capas onde constam os registos dos 

manipulados efetuados na farmácia, registos de entrada e saída de matérias-primas e de materiais 

de embalagem e os boletins de análise. É também aqui que se encontram os respetivos registos 

em papel de temperatura e humidade que serão abordados no ponto seguinte, certificados de 

calibração dos equipamentos, bem como fontes de informação para consulta, como a 

Farmacopeia Portuguesa (FP) e o Formulário Galénico Português (FGP). Para além destas, a 

Farmácia Beleza dispõe ainda de outras fontes de informação no gabinete da direção técnica, que 

poderão ser prontamente consultadas sempre que necessário, como por exemplo, o Prontuário 

Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico, Martindale, Manual Merck, Medicamentos não 

Prescritos – Aconselhamento Farmacêutico e Manual de Antídotos. 

Nesta zona encontram-se ainda armazenados, em gaveta fechada à chave, todos os 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. 

 

2.3) Controlo de temperatura e humidade 

As condições de conservação de todos os produtos existentes na farmácia devem ser 

rigorosamente respeitadas e controladas, de forma a garantir que as suas propriedades se 

mantenham o melhor possível aquando da sua dispensa aos utentes. Assim, o controlo da 

temperatura e humidade nas diversas divisões da farmácia é de vital importância. Este é feito 

recorrendo a termo-higrómetros, colocados em quatro áreas distintas da Farmácia Beleza: área de 

atendimento ao público, armazém, frigorífico e laboratório. 

Nas zonas de atendimento, armazém e frigorífico o registo é feito com o auxílio de um 

termo-higrómetro digital, enquanto no laboratório este é efetuado com um termo-higrómetro 

manual. O aparelho digital, que regista os valores de 30 em 30 minutos, tem a vantagem de poder 

ser ligado via USB ao computador, onde são apresentados os valores registados, podendo-o ser 

efetuado sob a forma de gráfico, em software apropriado para o efeito, que serão posteriormente 

armazenados no computador e impressos. 

No caso do frigorífico, em que é necessário um controlo mais rigoroso sobretudo da 

temperatura (a humidade é geralmente 100%), os dados descarregam-se dia sim, dia não, 

enquanto os relativos às zonas de atendimento e armazém são realizados uma vez por semana. 

Os gráficos impressos são arquivados numa capa destinada para o efeito, tendo sempre o 

farmacêutico responsável o cuidado de rubricar e datar o registo, justificar nas respetivas folhas 

qualquer variação considerada pertinente, bem como tomar as medidas corretivas para cada caso. 
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No laboratório a humidade é registada uma vez por dia e a temperatura duas vezes ao dia, 

uma de manhã e outra ao final da tarde. 

Durante o meu estágio foi-me explicada e dada a possibilidade de observar/colaborar nos 

registos de temperatura e humidade nas quatro zonas referidas. 

 

2.4) Equipa técnica 

A equipa é formada por um total de nove elementos, especificamente cinco farmacêuticos, 

três técnicos de farmácia e uma auxiliar de limpeza. Assim, dela fazem parte: 

 Dra. Maria Manuel Beleza Moreira, Diretora Técnica; 

 Dr. Rui Osório, Farmacêutico Grau I Substituto; 

 Dra. Ágata Simões Dias, Farmacêutica Grau I Substituta; 

 Dra. Renata Ribeiro, Farmacêutica Substituta; 

 Dra. Ana Paula Nestor, Farmacêutica; 

 Diogo Almeida, Técnico de Farmácia; 

 Pedro Miranda, Técnico de Farmácia; 

 Lídia Ribeiro, Técnica de Farmácia; 

 Fernanda Barros Sol, Auxiliar de Limpeza. 

Todos os farmacêuticos e técnicos estão devidamente identificados com um cartão, onde 

consta o nome e o título profissional respetivo. 

 

3) Encomendas e aprovisionamento 

A gestão de encomendas em farmácia comunitária é um processo fundamental para o seu 

bom funcionamento, tendo de ser feito de uma forma rigorosa e cuidada, no sentido de evitar, por 

um lado, ruturas de stock e, por outro, uma acumulação excessiva de produtos. Esta última 

situação, além de representar um encargo financeiro imediato desnecessário para a farmácia, 

poderá originar a ocupação de um espaço físico que poderia ser rentabilizado para outros 

produtos e, sobretudo, comprometer a possibilidade de escoá-los em tempo oportuno. 

A aplicação informática utilizada na Farmácia Beleza, o Sifarma 2000
®
, dá uma importante 

ajuda neste processo, pois permite visualizar os movimentos de cada produto ao longo dos 

diferentes meses do ano e definir, na respetiva ficha, um stock mínimo e máximo. Este processo é 

dinâmico, tendo eu observado alterações nestes parâmetros ao longo do meu estágio. Para além 

disso, esta ferramenta proporciona ainda outras importantes funcionalidades a nível de gestão 

como elaborar e receber encomendas, controlar prazos de validade, realizar inventários, efetuar 

devoluções e processar todo o receituário. Também fornece informação científica útil em diversas 

situações, nomeadamente no atendimento e aconselhamento ao utente, relativa a indicações 

terapêuticas, posologia, existência de interações, contraindicações e efeitos secundários. 

Deste modo, tudo deverá ser feito de uma forma equilibrada, no sentido de satisfazer as 

necessidades dos utentes, mas também de preservar a sustentabilidade da própria farmácia. O 

fator preço, a existência de eventuais descontos e a disponibilidade do produto são igualmente 
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critérios de peso a ter em conta no momento da sua aquisição. A responsável pela realização de 

encomendas na Farmácia Beleza é a Dra. Maria Manuel. 

 

3.1) Tipos de encomendas 

Na Farmácia Beleza existem dois grandes tipos de encomendas: as diárias, realizadas 

diariamente para cada fornecedor, e as diretas, efetuadas diretamente a cada laboratório. Para 

além destas, encontram-se ainda parametrizadas encomendas-tipo e existe também a 

possibilidade de criar encomendas manuais. 

Como referido anteriormente, na ficha de cada produto, é definido um stock mínimo e 

máximo, mas também um fornecedor preferencial, tendo por base o seu preço de venda à 

farmácia (PVF) e número de entregas diárias. Cada vez que o stock mínimo de determinado 

produto é atingido, este irá para uma proposta de encomenda, organizada por fornecedor, 

segundo o que foi previamente estipulado como preferencial na respetiva ficha de produto. 

As encomendas diretas aos laboratórios, por intermédio dos delegados de venda que 

visitam a farmácia, possibilitam a aquisição dos produtos com melhores condições comerciais, 

como descontos e bónus e, por outro lado, proporcionam a obtenção de materiais promocionais, 

que representam uma mais-valia para o seu escoamento. Neste tipo de compras preenche-se uma 

nota de encomenda, ficando o duplicado na farmácia, que é sempre conferido após a chegada da 

respetiva encomenda. 

A execução de encomendas-tipo é útil, entre outras situações, para encomendas 

periódicas dos medicamentos de maior rotatividade e para os dias em que a farmácia se encontra 

de serviço. 

As encomendas manuais são criadas sempre que um produto seja faturado à parte de 

uma encomenda diária ou não seja proveniente de uma encomenda direta, previamente aprovada 

e transmitida via modem a esse fornecedor. Acontece, geralmente, nos produtos pedidos via 

telefone por solicitação dos utentes da farmácia, durante o processo de atendimento. 

 

3.2) Modos de transmissão 

As encomendas, após terem sido criadas e aprovadas, têm de ser transmitidas para poder 

ser efetuada a sua receção na aplicação informática. Sem este passo não é possível dar entrada 

de uma encomenda no sistema. 

Existem dois modos de envio de encomendas: diretamente ao fornecedor ou em papel. 

No primeiro caso o pedido é transmitido, via eletrónica/modem, ao fornecedor. Este é o 

procedimento utilizado nas encomendas diárias e sempre que um pedido não tenha sido já 

realizado, por qualquer outra via, ao fornecedor. 

Quando tal suceder, deverá ser selecionado o envio em papel, de modo a evitar que a 

encomenda seja recebida e processada em duplicado pelo fornecedor.   
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3.3) Fornecedores 

Os distribuidores grossistas com quem a Farmácia Beleza trabalha numa base diária são 

a Alliance Healthcare
®
, Cooprofar

®
, Empifarma

®
, Magium

®
 e OCP

®
. O preço/bonificações de cada 

produto e a sua disponibilidade imediata são os principais critérios na escolha do distribuidor, sem 

prejuízo da rapidez de entrega e do respeito das corretas condições de transporte. 

Além destes, existem vários laboratórios aos quais se encomendam diretamente os 

produtos. 

 

3.4) Receção e conferência de encomendas 

A entrega de encomendas na Farmácia Beleza é geralmente feita pela porta lateral, que 

dá acesso direto ao armazém, o que permite uma entrega eficiente, sem interferência com o 

processo de atendimento aos utentes. Cada encomenda deve conter a respetiva fatura, original e 

duplicado. Caso existam produtos de frio, a primeira etapa a seguir é a sua colocação imediata na 

prateleira inferior do frigorífico, de modo a não quebrar a cadeia de frio, mantendo assim as suas 

condições de conservação. De seguida, procede-se então à receção propriamente dita, que 

consiste no registo da entrada da encomenda no sistema informático. 

O procedimento geral é idêntico para os vários tipos de encomendas. Após a seleção da 

encomenda que se pretende rececionar, terá de se introduzir o número e data da fatura, bem 

como o seu valor (com IVA). Depois cada produto é passado pelo leitor ótico ou, na 

impossibilidade, introduzido manualmente o seu Código Nacional de Produto (CNP), constituído 

por sete dígitos. Deve verificar-se a integridade da embalagem, interna e externamente, o prazo 

de validade do produto e respetivo PVP. De salientar que na aplicação informática deve ficar 

sempre indicado o menor prazo de validade de cada produto que exista em stock. 

Caso hajam produtos adquiridos com bónus, em que na compra de um determinado 

número de unidades oferecem outra(s), o remanescente deverá ser recebido como bónus. 

Relativamente aos produtos químicos, deve-se verificar se vêm acompanhados do boletim 

de análise. Na ausência deste é feito o seu pedido por telefone, caso contrário o produto é 

devolvido. 

Finalizado o processo de leitura de todos os códigos, ordenam-se os produtos por ordem 

alfabética da sua designação e verificam-se os PVF, margens de comercialização (no caso do 

PVP ser estipulado pela farmácia), bem como o número de unidades e o valor totais que constam 

na fatura e no menu de receção da encomenda. Se tudo tiver decorrido normalmente estes 

deverão coincidir e a receção da encomenda poderá ser dada como terminada. 

Se tiverem sido rececionados medicamentos psicotrópicos e/ou benzodiazepinas, o 

sistema solicita ainda a leitura dos códigos que constam de uma guia, em duplicado, enviada pelo 

fornecedor junto com a fatura. 

Podem ainda existir produtos que, apesar de encomendados, não foram enviados ou 

foram-no em quantidade inferior à solicitada. Se tal acontecer, no menu seguinte, deverão ser 

transferidos para outro fornecedor e a informação de que o(s) produto(s) se encontra(m) 



 

7 
 

esgotado(s) transmitida à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. 

(INFARMED). 

Nos produtos cujo PVP é definido pela farmácia e a respetiva ficha de produto se encontra 

parametrizada para tal, imprimem-se também as etiquetas com o preço. 

Os originais e duplicados da fatura arquivam-se, separadamente, nas respetivas capas do 

fornecedor. As guias das benzodiazepinas e dos psicotrópicos, se existirem, têm ainda de ser 

carimbadas e assinadas por um farmacêutico responsável, sendo os originais armazenados nas 

capas destinadas às mesmas e os duplicados enviados para os respetivos fornecedores. 

Durante o meu período de estágio na Farmácia Beleza efetuei a receção de várias 

encomendas diárias provenientes de diferentes distribuidores grossistas, criei e realizei a receção 

de diversas encomendas manuais e também colaborei e recebi encomendas diretas, por exemplo, 

da Jaba Recordati
®
, Sanofi

®
, Medi

®
 e Novartis

®
/GlaxoSmithKline

®
. 

 

3.5) Preços 

O PVP de um medicamento sujeito a receita médica e de um medicamento não sujeito a 

receita médica comparticipado é obrigatório figurar na respetiva embalagem, através de 

impressão, etiqueta ou carimbo, e é estipulado pelo INFARMED. Na definição do seu preço estão 

envolvidos cinco fatores: o preço de venda ao armazenista (PVA), a margem de comercialização 

do distribuidor grossista, a margem de comercialização do retalhista, a taxa sobre a 

comercialização de medicamentos e o imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
2,3

. 

Nos MNSRM não comparticipados e restantes produtos, vulgarmente designados “nett”, 

ao PVF é acrescida pela farmácia uma margem de comercialização. Ao efetuar a receção deste 

tipo de produtos ao longo do estágio, tive oportunidade de observar e colaborar na marcação dos 

seus preços. 

 

3.6) Armazenamento e exposição 

Uma vez dada a entrada das encomendas na aplicação informática e, se aplicável, da 

colocação das etiquetas de preço e alarmes de segurança, os produtos terão de ser armazenados 

nos locais a eles destinados segundo, como já referido, o princípio FEFO.  

 

3.7) Verificação de prazos de validade e realização de inventários 

Os prazos de validade de todos os produtos existentes em stock na farmácia devem ser 

frequentemente verificados. Tendo em vista uma análise mais rigorosa, realizam-se também 

periodicamente inventários, onde para além do menor prazo de validade de cada produto se 

confirmam também as respetivas quantidades. 

Na Farmácia Beleza utilizam-se duas metodologias distintas para o efeito: realização de 

inventário com base em listagem previamente impressa e inventário através do registo do produto 

(nome comercial ou DCI/laboratório), quantidade e menor prazo de validade. O Sifarma 2000
®
 

proporciona uma importante ajuda, particularmente no primeiro método, ao permitir imprimir 

listagens de produtos cujo prazo de validade termine num determinado período definido de tempo. 
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Com base nessas listagens, são conferidas as quantidades e prazos de validade desses produtos 

nos respetivos locais de armazenamento. 

Os produtos cujo prazo de validade corresponda ao da listagem são retirados, arrumados 

num contentor e posteriormente devolvidos. Caso se verifiquem inconformidades entre os dados 

recolhidos e os constantes no sistema informático, estas terão de ser corrigidas. 

A execução de inventários parciais com regularidade permite um controlo mais eficiente 

dos stocks de cada produto, bem como um eventual escoamento em tempo oportuno ou, na sua 

impossibilidade, da devolução ao respetivo fornecedor. 

Logo nos primeiros dias de estágio realizei vários destes inventários, como por exemplo, 

aos produtos abrangidos pelo protocolo da diabetes, medicação injetável, entre outros, tendo 

participado neste processo durante todo o estágio. 

 

3.8) Devoluções 

Os produtos podem ser devolvidos pela farmácia aos fornecedores aos quais foram 

adquiridos por diversos motivos, entre os quais: prazo de validade a terminar ou já expirado, 

produto enviado ou pedido por engano, despacho do INFARMED, decisão de recolha voluntária do 

mercado pelo fabricante e/ou distribuidor, problemas no acondicionamento primário/secundário. 

 Os produtos a devolver têm de ser sempre acompanhados de uma nota de devolução, que 

tem de ser previamente criada na aplicação informática. Nela devem constar: o fornecedor a quem 

é efetuada a devolução, a designação do(s) produto(s) e do número de unidades a devolver, o 

motivo da devolução e o número da fatura de aquisição. Após preenchimento dos campos 

requeridos, a nota de devolução deverá ser aprovada, confirmada e transmitida à Autoridade 

Tributária, sendo gerado um código de aprovação, isto é, uma guia de transporte. O documento 

assim criado é impresso em triplicado, em que o original e o duplicado seguem juntamente com 

o(s) produto(s) para o fornecedor e o triplicado é arquivado na farmácia. 

 O pedido de devolução poderá ou não ser aceite. Em caso afirmativo, o fornecedor emite 

uma nota de crédito ou troca o produto por um idêntico ou diferente. Caso o pedido não seja 

aceite, o produto devolvido é reencaminhado para a farmácia. Qualquer que seja a decisão, 

procede-se à regularização da devolução no sistema informático e imprime-se a respetiva guia de 

regularização da devolução, que é anexada ao triplicado da nota de devolução e arquivada na 

capa das devoluções regularizadas. 

 

4) Dispensa de medicamentos 

O contacto com os utentes da farmácia é de vital importância, pois é aí que se devem 

estabelecer laços que permitirão criar uma relação de empatia e, sobretudo, de confiança entre o 

utente e o profissional de saúde, neste caso o farmacêutico. 

A dispensa de medicamentos é definida como o ato profissional no qual, mediante 

avaliação prévia, o farmacêutico cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos 

utentes, mediante receita médica, aconselhamento farmacêutico ou regime de automedicação, 

sendo-lhes prestada toda a informação necessária para a sua correta utilização. O profissional 
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competente deve avaliar o conjunto da medicação dispensada, procurando detetar e resolver 

eventuais problemas com a mesma, de forma a proteger o utente de um potencial impacto 

negativo decorrente do seu uso
1
. 

O ato de cedência de medicamentos exige assim, por parte do farmacêutico, diversas 

responsabilidades, designadamente, éticas, morais e um conhecimento científico profundo, que foi 

sendo adquirido ao longo da formação académica e que deverá continuar a ser desenvolvido e 

colocado agora em prática. 

De acordo com a Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho
4
, a prescrição de todos os 

medicamentos de uso humano, incluindo medicamentos manipulados e medicamentos contendo 

estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, deve ser feita por via eletrónica, independentemente 

do local de prescrição, com recurso a meios informáticos reconhecidos pelos Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS). Este tipo de prescrição aplica-se também a outros 

produtos, como dispositivos médicos, géneros alimentícios destinados a uma alimentação 

especial, fraldas, sacos de ostomia e outros, independentemente de serem ou não 

comparticipados
5
. 

No seguimento desta Portaria, as normas de dispensa de medicamentos de uso humano 

definidas pelo INFARMED e atualizadas a 29 de outubro de 2015
5
, aludem à existência de 

alterações na legislação relativa à prescrição de medicamentos que visam promover a prescrição 

por DCI e através de sistemas eletrónicos. Contudo, a título excecional, a prescrição de 

medicamentos comparticipados pode incluir a denominação comercial do medicamento, por marca 

ou indicação do nome do titular da autorização de introdução no mercado (AIM), sempre que não 

exista medicamento genérico comparticipado ou só haja original de marca e licenças ou no caso 

de justificação técnica do prescritor. Os medicamentos não comparticipados, por outro lado, 

podem sempre ser prescritos contendo a sua denominação comercial
4
. 

Visto, segundo as referidas normas, estarem reunidas as condições operacionais 

necessárias que permitem proceder à desmaterialização de todo o circuito de prescrição, dispensa 

em farmácia comunitária e conferência de medicamentos, torna-se necessário adaptar o processo 

de prescrição, dispensa e faturação a uma perspetiva desmaterializada, cujo objetivo final é 

eliminar os procedimentos associados ao suporte da receita em papel e a utilização da prescrição 

eletrónica da receita sem papel (RSP)
5
. O Despacho de 25 de fevereiro de 2016 veio, por fim, 

estabelecer a obrigatoriedade deste tipo de prescrição para todas as entidades do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), a partir do dia 1 de abril de 2016
6
. 

Paralelamente, a prescrição em receita eletrónica materializada e por via manual 

continuam a ocorrer. A receita eletrónica materializada tem o mesmo âmbito da RSP, sendo 

contudo de uso excecional e obrigatória no caso de operação offline. A receita por via manual 

pode apenas ser utilizada nos seguintes casos: falência do sistema informático, inadaptação 

fundamentada do prescritor, prescrição no domicílio ou até 40 receitas por mês
4,5

. 

A plena desmaterialização do circuito, a acontecer futuramente, tem como finalidade 

assegurar uma maior segurança e eficiência no processo de prescrição e dispensa, tornando-o 

também ecologicamente mais sustentável. 
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Para efeitos de dispensa ao público, os medicamentos são classificados em: 

 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM); 

 Medicamentos não sujeitos a receita médica. 

 

4.1) Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são todos aqueles que possam constituir um risco direto ou indireto para a 

saúde do doente, se usados para o fim a que se destinam sem vigilância médica ou para fins 

diferentes daquele a que se destinam em quantidades e frequência consideráveis, contenham 

substâncias cuja atividade ou reações adversas seja necessária aprofundar ou se destinem a ser 

administrados por via parentérica
7
. Os medicamentos que preencham qualquer uma das referidas 

condições só podem ser dispensados mediante apresentação de receita médica. 

 

4.1.1) Receção e validação da prescrição médica 

 À data de realização do estágio coexistiam três modalidades de disponibilização da 

prescrição médica: receita eletrónica desmaterializada ou RSP, receita eletrónica materializada e 

receita pré-impressa, resultante da prescrição por via manual. 

 Independentemente da forma como é disponibilizada, a receita só é válida se contiver a 

seguinte informação
4,5

: 

 Número da receita; 

 Local de prescrição, respetivo código ou, no caso de receita manual e se aplicável, 

vinheta identificativa do mesmo; 

 Identificação do médico prescritor ou, se receita manual, da sua vinheta; 

 Nome e número de utente; 

 Entidade financeira responsável e número de beneficiário; acordo internacional e sigla 

do país, sempre que aplicável; 

 Regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável, representado 

pelas siglas “R” (pensionista abrangido pelo regime especial de comparticipação) e “O” (utente 

abrangido por um regime especial de comparticipação, em função da patologia, identificado por 

menção ao respetivo despacho); 

 Identificação do medicamento por DCI da substância ativa e, excecionalmente nos 

casos já mencionados, pela sua denominação comercial; 

 Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, quantidade prescrita e 

posologia; 

 Justificação técnica do prescritor, se aplicável; 

 Data da prescrição; 

 Validade da prescrição ou, nas RSP, data de termo da vigência da linha de 

prescrição; 

 Assinatura do prescritor. 

Em ambos os modelos de receita eletrónica (materializada e desmaterializada), cada 

medicamento ou produto de saúde deverá ser também identificado, nos casos aplicáveis, pelo 



 

11 
 

Código Nacional de Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) ou pelo CNP
4,5

. O CNPEM 

é um código representativo, iniciado pelo algarismo “5” e constituído por sete dígitos mais um de 

controlo, usado nas prescrições por DCI. Agrupa os medicamentos por DCI, dosagem, forma 

farmacêutica e apresentação
5
. O CNP é, por sua vez, utilizado nas prescrições por marca ou por 

indicação do titular de AIM e é formado por um código de barras acompanhado de sete 

algarismos, correspondendo ao número de registo. 

A validação da RSP depende ainda da inclusão da hora da prescrição e das diferentes 

linhas de prescrição, com menção ao tipo e número da linha e tipo de medicamento ou produto de 

saúde prescrito
4
. 

Na receita manual deve, por outro lado, estar assinalada pelo prescritor a exceção legal 

que motivou a prescrição por esta via
4
. 

Relativamente ao número total de medicamentos ou produtos de saúde e de embalagens 

que podem ser incluídos por receita, existem algumas particularidades que convém destacar. Na 

receita eletrónica materializada e na receita por via manual são permitidos até um máximo de 

quatro medicamentos ou produtos distintos, nunca podendo exceder duas embalagens de cada e 

um total de quatro por receita. No caso de receita desmaterializada, cada linha de prescrição pode 

apenas conter um medicamento ou produto de saúde distinto, até um máximo de duas 

embalagens de cada, ou seis, se for um medicamento classificado como sendo de tratamento 

prolongado. Os medicamentos que se apresentam sob a forma de embalagem unitária podem, no 

entanto, ser prescritos até um máximo de quatro embalagens por receita, qualquer que seja a 

forma como esta seja disponibilizada. As prescrições eletrónicas materializadas de medicamentos 

de tratamento de longa duração podem ser renováveis até três vias
4,5

. 

As justificações técnicas do médico prescritor quanto à insusceptibilidade de substituição 

do medicamento prescrito são as seguintes: 

a) Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, identificado em lista 

publicada pelo INFARMED; 

b) Reação adversa prévia, anteriormente reportada ao INFARMED; 

c) Continuidade de tratamento superior a 28 dias
4,5

. 

Nas situações em que seja invocada a alínea a) ou b) a substituição não é possível. Na 

alínea c) pode apenas ser dispensado o medicamento prescrito ou um pertencente ao mesmo 

grupo homogéneo de preço inferior. 

 

4.1.2) Comparticipação de medicamentos 

Os medicamentos prescritos aos utentes beneficiários do SNS ou outros subsistemas 

públicos de saúde podem ser comparticipados pelo Estado para efeitos da sua aquisição
3
. Este 

processo está sujeito a critérios específicos definidos em legislação apropriada. Por isso, salvo 

algumas exceções, nem todos os MSRM são comparticipados e os MNSRM não são 

comparticipados. 
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A comparticipação no preço de medicamentos pelo Estado é estabelecida mediante uma 

percentagem do PVP do medicamento ou uma percentagem do preço de referência, se este se 

enquadrar num determinado grupo homogéneo. 

Um grupo homogéneo é definido como o conjunto de medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica igual ou 

equivalente e a mesma via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento 

genérico. Podem ainda pertencer ao mesmo grupo homogéneo os medicamentos que, embora 

não preenchendo estes requisitos, façam parte do mesmo grupo ou subgrupo farmacoterapêutico 

e sejam considerados equivalentes terapêuticos dos restantes medicamentos que dele fazem 

parte
3
. 

O preço de referência é, por sua vez, o valor sobre o qual é calculada a comparticipação 

do Estado no preço dos medicamentos incluídos em cada grupo homogéneo, conforme o escalão 

ou regime de comparticipação que lhes é atribuído. Corresponde à média dos cinco PVP mais 

baixos dos medicamentos que integram cada grupo homogéneo
3
. 

Os medicamentos podem ser comparticipados através de um regime geral ou de um 

regime especial, que se aplica a determinados pensionistas e/ou grupos de doentes ou patologias 

específicas
5
. 

O regime geral de comparticipação de medicamentos possui os seguintes escalões de 

comparticipação, em função do PVP ou do preço de referência dos medicamentos: 

a) Escalão A, de 90%; 

b) Escalão B, de 69%; 

c) Escalão C, de 37%; 

d) Escalão D, de 15%
5,8

. 

Importa salientar que medicamentos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo podem, 

apesar de tudo, possuir escalões de comparticipação diferentes, conforme aliás me foi possível 

verificar durante o estágio. 

Nos pensionistas abrangidos pelo regime especial de comparticipação de medicamentos o 

escalão A é de 95% e os escalões B, C e D de 84%, 52% e 30%, respetivamente, o que 

representa um acréscimo de 5% no escalão A e de 15% nos restantes. Para estes utentes, os 

medicamentos cujo PVP seja igual ou inferior ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo em 

que se incluem a comparticipação é de 95% em todos os escalões
5,8

. 

O regime especial de comparticipação do Estado em medicamentos usados em 

determinadas patologias ou grupos especiais de utentes encontra-se definido em despacho 

adequado da área da saúde, sendo escalonado de forma diferente consoante as entidades que os 

prescrevem ou dispensam. A comparticipação de um dado medicamento por este regime pode ser 

restringida a certas indicações terapêuticas fixadas no diploma que estabelece a comparticipação, 

o que implica que o médico prescritor mencione na receita o respetivo diploma a fim de assegurar 

o seu cumprimento
5,9

. Ao longo do estágio observei e procedi à dispensa de diverso receituário ao 

abrigo destes diplomas, como por exemplo, da paramiloidose, lúpus, doença de Alzheimer, dor 

oncológica moderada a forte, psoríase, entre outros. 
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As tiras-teste para determinação da glicemia, cetonemia e cetonúria e as agulhas, 

seringas e lancetas destinadas a pessoas diabéticas são abrangidas por um regime especial de 

comparticipação do Estado, para os utentes do SNS e subsistemas públicos de saúde. Tendo em 

vista um maior controlo do preço sobre estes dispositivos médicos e consequente sustentabilidade 

do SNS, os respetivos PVP máximos encontram-se definidos em legislação própria. O valor da 

comparticipação é de 85% no caso das tiras-teste e de 100% para as agulhas, seringas e 

lancetas
5,10

. 

Para além do SNS, existem diversos subsistemas de saúde, públicos e privados, que, 

isoladamente ou em regime de complementaridade com o SNS, comparticipam no custo de alguns 

medicamentos. Diferentes entidades, como bancos, empresas e seguradoras possibilitam aos 

seus trabalhadores ou associados esses benefícios, permitindo-lhes usufruir de um menor 

encargo com a aquisição de medicamentos. 

 

4.1.3) Informações ao utente e finalização da dispensa 

Após a recolha da medicação e/ou produtos de saúde prescritos e prestada a devida 

informação sobre o seu uso ao utente, é chegado o momento de terminar o atendimento. 

No caso de receita eletrónica materializada ou de receita manual em que haja lugar à 

comparticipação dos medicamentos ou produtos prescritos, terá de ser impresso no seu verso o 

documento para faturação onde constam várias informações, das quais se destacam: 

 Identificação da farmácia e da diretora técnica, a Dra. Maria Manuel; 

 Plano de comparticipação, número de faturação atribuído à receita e respetivo lote e 

série; 

 Identificação da receita, através do seu número; 

 Número da venda, operador e data da dispensa; 

 Denominação comercial do(s) medicamento(s), dosagem, forma farmacêutica e 

tamanho da embalagem; 

 PVP, preço de referência (se aplicável), quantidade, valor da comparticipação e valor 

a cargo do utente; 

 Número total de embalagens comparticipadas e montantes totais da comparticipação 

e da parte a pagar pelo utente; 

 Declaração do utente relativa à dispensa, com aposição da sua assinatura. 

A cada plano de comparticipação é atribuído um número de série e um lote, organizado 

em conjuntos de 30 receitas, numeradas de 1 a 30. As RSP seguem, contudo, um padrão 

diferente, pois são registadas em contínuo até ao fecho do lote no último dia de cada mês. 

Sempre que haja lugar a comparticipação adicional através de regime de 

complementaridade com o SNS, tira-se uma fotocópia da receita e, no seu verso, uma cópia do 

cartão de beneficiário do subsistema de saúde, procedendo-se à impressão do documento de 

faturação conforme descrito anteriormente. 

No caso de receita desmaterializada não há documentação a imprimir relativa ao 

receituário, com exceção dos subsistemas de saúde, em que é impresso um talão de faturação 
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semelhante ao supramencionado e ao qual terá de ser anexada uma fotocópia do cartão de 

beneficiário correspondente. 

O verso das receitas eletrónicas materializadas e das manuais deverá ainda ser 

carimbado, datado e assinado pelo elemento que procedeu à dispensa dos medicamentos e/ou 

produtos de saúde, bem como rubricado pelo farmacêutico que as conferiu. 

 

4.1.4) Estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos contendo substâncias classificadas como estupefacientes ou 

psicotrópicas no âmbito do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, e do n.º 1 do artigo 86.º do 

Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, são sujeitos a um controlo rigoroso. 

Embora a receita deva conter os elementos gerais descritos no ponto “Receção e 

validação da prescrição médica”, a prescrição e dispensa destes medicamentos deve cumprir 

alguns requisitos particulares. Assim, os medicamentos contendo este tipo de substâncias, só 

podem ser prescritos juntamente com outros medicamentos ou produtos de saúde em receita 

eletrónica desmaterializada. Se, por outro lado, a prescrição for efetuada em receita eletrónica 

materializada ou em receita manual não podem constar no mesmo receituário outro tipo de 

medicamentos. Para além disso, no caso de receita materializada esta tem de ser do tipo “RE” 

(receita especial)
4,5

. 

Na sua dispensa é sempre obrigatória a apresentação do documento de identificação 

(bilhete de identidade, cartão de cidadão, carta de condução ou, se estrangeiro, passaporte) por 

parte do utente que procede ao aviamento da(s) receita(s)
4,5

. Durante a venda, é ainda necessário 

preencher na aplicação informática um quadro de registo de psicotrópicos com a identificação do 

médico prescritor, nome, morada e código postal do doente e nome, morada, código postal, 

número do documento de identificação, respetiva data de emissão e idade do adquirente. 

No verso da receita, para além das informações já referidas no ponto anterior, é ainda 

impresso o nome do adquirente, número do seu bilhete de identidade/cartão de cidadão e data de 

emissão. Segue-se a impressão de um documento de psicotrópicos em duplicado onde constam 

os dados referentes ao médico prescritor, doente e adquirente previamente registados no Sifarma 

2000
®
 e também a data, número de registo de saída atribuído, número da receita, nome comercial 

do(s) medicamento(s) e sua quantidade. Estes dois talões são, por fim, anexados a uma fotocópia 

da frente e verso da receita e guardados numa capa destinada a esse efeito. 

Durante o estágio tive a possibilidade de proceder à dispensa de diversos medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos, sempre sob a supervisão de um farmacêutico da equipa. 

 

4.1.5) Conferência do receituário e envio às diversas entidades 

Todo o receituário aviado, com exceção das RSP, é sujeito a várias conferências por 

diferentes farmacêuticos, com o objetivo de detetar e corrigir eventuais anomalias nas mesmas. 

Ao longo de cada mês as receitas aviadas são separadas de acordo com a entidade 

comparticipadora e agrupadas, conforme mencionado, em lotes de 30 receitas, à exceção das 

RSP. Para cada um é emitido o respetivo verbete de identificação de lotes. No último dia do mês 
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efetua-se o fecho de lotes de cada plano, para que se inicie uma nova série, sendo todos eles 

referenciados numa relação de resumo de lotes. Adicionalmente é impressa uma fatura de cada 

entidade, que contém os valores respetivos. Por fim, as receitas referentes ao SNS são recolhidas 

pelos CTT
®
 para serem enviadas para o Centro de Conferências de Faturas da Maia, ao passo 

que as dos restantes organismos são enviadas por correio para a Associação Nacional das 

Farmácias (ANF). 

A Circular n.º 0609-2016 da ANF, de 9 de março
11

, acrescenta que, até ao dia 8 do mês 

seguinte, deve ser enviada para o INFARMED uma cópia das receitas manuais e o registo de 

saídas das substâncias classificadas como estupefacientes ou psicotrópicas, constantes nas 

tabelas I, II-B e II-C do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro. Esta Circular refere ainda a 

obrigatoriedade do envio anual, até 31 de janeiro do ano seguinte, do mapa de balanço das 

substâncias contidas nas tabelas I, II-B, II-C, III e IV, onde se incluem as benzodiazepinas. O 

arquivo de todos os documentos tem de ser mantido durante 3 anos. Presentemente o envio de 

toda esta informação é feito via email. 

Caso se verifiquem inconformidades no receituário enviado às entidades, as receitas são 

devolvidas à farmácia. O que for passível de correção poderá sê-lo feito e reenviado, ao passo 

que o que não o for constituirá prejuízo para a farmácia. 

Durante o período de estágio foi-me exemplificado o procedimento de correção do 

receituário e demonstrado o processo de preparação para o respetivo envio às diversas entidades. 

 

4.2) Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são todos aqueles que não satisfaçam qualquer das condições mencionadas 

na definição de MSRM
7
. Contrariamente a estes, os MNSRM podem encontrar-se expostos ao 

público e ser alvo de publicidade. São geralmente dispensados mediante aconselhamento 

farmacêutico ou por solicitação do próprio utente e destinam-se ao tratamento de distúrbios de 

menor gravidade e, normalmente, são administrados durante curtos períodos de tempo. 

Apesar de poderem ser dispensados sem apresentação de receita médica, necessitam, 

como todo o medicamento, de uma promoção racional, segura e eficaz da sua utilização. Nesse 

sentido, deve ser prestada toda a informação oral e escrita para o seu uso correto, nomeadamente 

no que diz respeito à posologia, duração do tratamento, precauções especiais, efeitos 

secundários, possíveis interações e contraindicações e cuidados de conservação. 

Ao longo do estágio na Farmácia Beleza pude identificar e corrigir vários casos de 

utilização incorreta deste tipo de medicamentos. Os mais comuns foram os de duplicação da 

medicação, ou seja, recurso a diferentes MNSRM contendo as mesmas substâncias ativas ou 

equivalentes terapêuticas, erros a nível do esquema posológico, uso do medicamento para fins 

diferentes daquele a que se destina ou por simples recomendação de uma terceira pessoa, que 

não um profissional de saúde, e recurso frequente e prolongado à automedicação. Como exemplo, 

posso referir a toma de antigripais contendo paracetamol na sua composição juntamente com 

paracetamol, havendo sobredosagem desta substância, e a toma de um antitússico em situações 

de tosse produtiva. 
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5) Medicamentos manipulados 

Medicamento manipulado é definido como qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal que seja produzido e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Uma 

fórmula magistral é, por sua vez, qualquer medicamento preparado em farmácia de oficina ou 

hospitalar, com base numa receita que especifica o doente a quem se destina. Preparado oficinal 

é, por outro lado, todo o medicamento preparado de acordo com as indicações compendiais de 

uma farmacopeia ou formulário, em farmácia de oficina ou hospitalar, e que se destina a ser 

dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço hospitalar
12

. 

Na Farmácia Beleza, embora a preparação de manipulados seja realizada 

esporadicamente, durante o estágio verificou-se um crescimento no número de pedidos, sobretudo 

devido ao surto de escabiose que se registou. De salientar que a maior parte deles são fórmulas 

magistrais. 

Os atuais padrões de qualidade dos medicamentos manipulados estão enquadrados num 

sistema de boas práticas a observar na sua preparação. Assim, de acordo com as boas práticas 

na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar presentes na 

Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho
12

, as normas a que se deve obedecer referem-se a: pessoal, 

instalações e equipamentos, documentação, matérias-primas, materiais de embalagem, 

manipulação, controlo de qualidade e rotulagem. Estas normas são seguidas pela Farmácia 

Beleza na elaboração deste tipo de medicamentos. 

A preparação quer de fórmulas magistrais quer de preparados oficinais pode apenas ser 

realizada pelo farmacêutico diretor técnico ou sob a sua supervisão e controlo
12

. 

Para todas as matérias-primas elabora-se uma folha de registo das suas entradas e 

saídas. Como mencionado anteriormente, todas as matérias-primas que dão entrada na farmácia 

têm de ser acompanhadas de um boletim de análise que será verificado pelo farmacêutico 

responsável, de modo a garantir que está de acordo com as especificações da respetiva 

monografia da FP. Os materiais de embalagem utilizados devem também satisfazer as exigências 

da FP, das farmacopeias dos outros Estados membros da Farmacopeia Europeia ou ainda de um 

livro de referência de reconhecido prestígio
12

. 

Na preparação destes medicamentos, além de se registar a saída de todas as matérias-

primas utilizadas, procede-se ao preenchimento de uma ficha de preparação do medicamento 

manipulado. Nela consta a denominação do medicamento, forma farmacêutica, número de lote 

atribuído (que corresponde a um número sequencial dos manipulados preparados na farmácia ao 

longo dos anos), composição (através da indicação das matérias-primas, respetivas quantidades 

usadas e números de lote), descrição do procedimento de preparação, registo dos resultados dos 

controlos efetuados, descrição do acondicionamento, nome e morada do doente e, caso exista, 

nome do prescritor. Na ficha de preparação figura ainda a rubrica e data de quem preparou e de 

quem supervisionou a preparação do medicamento manipulado
12

. 

Por último, é preparado o rótulo do medicamento, onde se indica
12

: 

 Identificação do doente, se for uma fórmula magistral; 

 Fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico; 
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 Número do lote atribuído ao medicamento preparado; 

 Prazo de utilização do medicamento; 

 Condições de conservação; 

 Instruções especiais, eventualmente indispensáveis para a utilização do 

medicamento, como por exemplo, “agite antes de usar”, “uso externo” (em fundo vermelho), entre 

outras; 

 Via de administração; 

 Posologia; 

 Identificação da farmácia. 

O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados por parte das farmácias de oficina é 

efetuado segundo o que está definido na Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho
13

, e tem por base os 

valores dos honorários da preparação, das matérias-primas e dos materiais de embalagem. 

Os medicamentos manipulados que constem da lista proposta pelo INFARMED e anexa 

ao Despacho n.º 18694/2010, de 16 de dezembro, são sujeitos a 30% de comparticipação do seu 

preço. Segundo o mesmo Despacho, podem ainda ser objeto de comparticipação os 

medicamentos manipulados que satisfaçam uma das seguintes situações: 

a) Inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com a mesma substância 

ativa, na forma farmacêutica pretendida; 

b) Existência de lacuna terapêutica nos medicamentos preparados industrialmente; 

c) Necessidade de adaptação, em termos de dosagens e/ou formas farmacêuticas, às 

carências terapêuticas de populações específicas, como é o caso da pediatria e geriatria
14,15

. 

Para efeitos de comparticipação, estes medicamentos devem ser prescritos com indicação 

na receita da(s) substância(s) ativa(s), sua concentração, excipiente(s) apropriado(s) e forma 

farmacêutica. A prescrição pode ser feita em campo de texto livre. À semelhança dos 

estupefacientes e psicotrópicos, se a prescrição for realizada em receita eletrónica materializada 

ou em receita manual, os medicamentos manipulados têm de ser prescritos isoladamente e, caso 

se trate de receita eletrónica materializada, esta deverá ser do tipo “MM” (medicamentos 

manipulados)
5,15

. Os medicamentos manipulados são faturados num organismo próprio. 

No meu período de estágio foi-me dada a possibilidade de observar e participar 

ativamente na preparação de alguns manipulados de pomada de enxofre a 5% em base de 

vaselina, tendo-me sido também explicada a preparação de solução de ácido bórico saturado em 

álcool a 60%. A procura crescente de pomada de enxofre em base de vaselina, usada no 

tratamento da escabiose humana, e o meu envolvimento na sua preparação teve um papel 

importante na escolha da abordagem desta parasitose na Parte 2 do relatório. 

 

6) Aconselhamento e dispensa de outros produtos de saúde 

6.1) Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Produto cosmético é toda a substância ou mistura que se destine a ser colocada em 

contacto com as várias partes superficiais do corpo humano (como a epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e mucosas bucais, com o 
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objetivo de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, mudar o seu aspeto, proteger, 

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais
16,17

. 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal assumem atualmente um papel muito 

importante na viabilidade económica das farmácias. A competitividade nesta área é enorme, o que 

faz com que esteja em permanente evolução e que a formação constante da equipa seja 

imperiosa. 

Devido à sua extensa e diversificada gama de produtos esta foi uma das componentes 

onde senti mais dificuldades no estágio. Contudo, com a preciosa ajuda da equipa da Farmácia 

Beleza e com as diversas formações em que tive oportunidade de participar (Anexo 2), penso ter 

conseguido adquirir e desenvolver competências a este nível. O facto de ser uma farmácia com 

bastante procura neste tipo de produtos também contribuiu para ir colocando em prática os 

conhecimentos e ganhar experiência em termos de aconselhamento aos utentes. A um nível mais 

específico, os produtos de higiene oral são muitos procurados e prescritos por dentistas, o que 

acabou por influenciar a escolha da saúde oral como outro dos temas a desenvolver. 

 

6.2) Géneros alimentícios destinados a alimentação especial 

Consideram-se géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial aqueles que, 

devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem de forma 

evidente dos alimentos de consumo corrente, se adequam ao objetivo nutricional pretendido e são 

comercializados com menção de que correspondem a esse objetivo. Por sua vez, considera-se 

alimentação especial a que satisfaz as necessidades nutritivas especiais de: 

a) Pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontrem comprometidos; 

b) Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse 

motivo, podem obter benefícios especiais através de uma ingestão controlada de determinadas 

substâncias contidas nos alimentos; 

c) Lactentes ou crianças de pouca idade e em bom estado de saúde
18

. 

Os produtos destinados às necessidades nutricionais especiais dos indivíduos referidos 

nos pontos a) e b) podem-se caracterizar pelos qualificativos “dietético” ou de “regime”
18

. 

Os produtos dietéticos com carácter terapêutico que constem da lista disponível no site da 

Direção-Geral da Saúde são objeto de comparticipação a 100%, desde que sigam as mesmas 

regras dos medicamentos quanto ao número de embalagens e validade da prescrição. Esta pode 

ser feita em campo de texto livre e é obrigatória a sua prescrição isolada, no caso de receita 

eletrónica materializada e de receita manual. A receita materializada deve ser ainda do tipo 

“MDT”
5
. 

Os géneros alimentícios especiais que mais regularmente dispensei e contactei ao longo 

do estágio foram os produtos dietéticos, os espessantes alimentares, os leites e papas para 

lactentes e crianças e, num domínio mais específico, o produto Milupa
®
 PKU da Nutricia

®
, 

destinado a pacientes com fenilcetonúria. 

Apesar de serem abordadas temáticas relativas a estes grupos especiais da população ao 

longo do percurso académico em Ciências Farmacêuticas há, na minha opinião, uma carência de 
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informação acerca dos produtos que existem nesta área. O estágio na Farmácia Beleza revelou-

se, uma vez mais, decisivo na aquisição de competências a este nível. 

 

6.3) Fitoterapia e suplementos nutricionais 

Os suplementos alimentares são os géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal e que são fontes concentradas de 

certas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, simples ou em 

combinação, comercializadas em forma doseada. Podem, por exemplo, apresentar-se sob a forma 

de cápsulas, comprimidos, pastilhas, pílulas e outras formas similares, saquetas de pó, ampolas 

de líquido, frascos com conta-gotas e outras formas idênticas de líquidos ou pós que se destinam 

a ser tomadas em unidades medidas de quantidade reduzida
19

. 

A Fitoterapia é a ciência que envolve os medicamentos à base de plantas, definidos como 

qualquer medicamento que possua exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais 

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

associação de uma ou mais substâncias derivadas de plantas com uma ou mais preparações à 

base de plantas
7
. 

Apesar de ter tido na faculdade uma disciplina de Fitoterapia, é sempre importante 

conhecer diretamente os vários medicamentos que existem a este nível assim como no âmbito da 

suplementação alimentar. O estágio permitiu-me constatar que, atualmente, são produtos muito 

requisitados pelos utentes, em regime de automedicação ou por aconselhamento farmacêutico. 

Também surgem inúmeras vezes prescritos por médicos e outros profissionais de saúde. 

 

6.4) Produtos farmacêuticos homeopáticos 

Entende-se por medicamento homeopático aquele obtido a partir de substâncias 

designadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, segundo um processo de fabrico descrito na 

farmacopeia europeia ou, na sua ausência, em farmacopeia utilizada oficialmente num Estado 

membro, e que pode conter diversos princípios
7
. 

O mercado de medicamentos homeopáticos em farmácia comunitária é ainda 

relativamente reduzido, no entanto durante o estágio na Farmácia Beleza experienciei algumas 

situações de procura específica deste tipo de medicamentos. Trata-se de uma área ainda em 

crescimento. 

 

6.5) Medicamentos e outros produtos de uso veterinário 

O medicamento veterinário é toda a substância ou sua associação, anunciada como 

possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, 

ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com o objetivo de estabelecer um 

diagnóstico médico-veterinário ou que, através de uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, permita restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas
20

. São exemplos, alguns 

antibióticos de uso exclusivo veterinário, os medicamentos e produtos para desparasitação interna 
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e externa, medicamentos para controlo do estro ou cio e outros para tratamento de patologias 

específicas. 

Embora uma parte substancial dos medicamentos utilizados em animais sejam, na 

realidade, medicamentos de uso humano, existem de facto alguns dirigidos exclusivamente àquele 

grupo, que podem ser adquiridos nas farmácias de oficina.  

No início do estágio tive algumas dificuldades nesta vertente, mas o contacto que fui tendo 

com os produtos possibilitou-me um melhor conhecimento dos mesmos. Penso que também 

ajudaria se a formação em Ciências Farmacêuticas contemplasse alguma unidade curricular onde 

os medicamentos e produtos veterinários fossem abordados. 

 

6.6) Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são instrumentos de saúde que envolvem um vasto número de 

produtos. São definidos pela legislação como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo (incluindo o software destinado pelo fabricante a ser usado para fins 

diagnósticos ou terapêuticos e que seja necessário ao bom funcionamento do dispositivo médico), 

cujo principal efeito pretendido no corpo humano, quando usado isoladamente ou em combinação, 

não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos (ainda que a sua 

função possa ser apoiada por estes meios), destinado pelo fabricante a ser usado em seres 

humanos para efeitos de: 

a) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

b) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou 

deficiência; 

c) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

d) Controlo da conceção
21,22

. 

A base teórica adquirida na disciplina de Dispositivos Médicos revelou-se uma mais-valia 

neste campo, mas a componente prática do estágio na Farmácia Beleza foi determinante no 

aprofundar do conhecimento sobre a grande variedade de dispositivos médicos existente. 

 

7) Outros cuidados de saúde prestados na Farmácia Beleza 

7.1) Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

Conforme referido no ponto 2.2) do presente relatório, a zona de atendimento ao público 

da Farmácia Beleza possui um tensiómetro automático, que permite aos utentes autoavaliar a 

pressão sistólica, diastólica e o número de pulsações por minuto. Muitas vezes os membros da 

equipa são solicitados para auxiliar nesta determinação e/ou avaliar os valores obtidos. Quando 

estes se encontram fora dos parâmetros desejáveis, é prestado o devido aconselhamento ao 

utente e, nas situações mais graves, recomenda-se a sua ida ao médico. 

Além do tensiómetro, existe também uma balança, que permite avaliar o peso, altura, 

índice de massa corporal (IMC) e percentagem de massa gorda. Os farmacêuticos são, algumas 

das vezes, questionados sobre os valores registados, revelando-se aqui, uma vez mais, uma 
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excelente oportunidade de intervenção junto dos utentes, aconselhando-os e, eventualmente, 

encaminhando-os para uma consulta da especialidade. 

Em termos bioquímicos, a Farmácia Beleza realiza testes de determinação da 

colesterolemia, trigliceridemia e glicemia. De salientar que o teste da colesterolemia avalia apenas 

o colesterol total e que, apesar de ser um bom indicador do risco aterogénico, a razão colesterol 

total/HDLc é considerada superior. 

Se não houver um diagnóstico prévio de dislipidemia e/ou diabetes, a realização dos 

testes poderá constituir uma ferramenta fundamental na deteção de novos casos. Se, por outro 

lado, já existir um diagnóstico e os valores não forem os recomendados, é sempre relevante 

reforçar o aconselhamento e, caso se justifique, a ida ao médico. Este aconselhamento foca-se na 

promoção de um estilo de vida saudável, em particular uma alimentação variada e equilibrada do 

ponto de vista nutricional e a prática de exercício físico regular. 

Ao longo do estágio tive oportunidade de ir realizando os três testes. O do colesterol foi o 

que mais frequentemente revelou valores acima dos normais, seguido do da glicose. A primeira 

situação surgiu com alguma regularidade em utentes ainda sem diagnóstico de 

hipercolesterolemia, enquanto a segunda essencialmente em diabéticos, talvez porque também 

seja o grupo que mais vezes efetua este teste. O pedido de avaliação dos triglicerídeos é mais 

raro e o espectro de resultados é normalmente coincidente com o do colesterol. 

 

7.2) Rastreios e formações 

Na Farmácia Beleza organizam-se rastreios no gabinete de atendimento personalizado, 

sendo também este o local preferencial da maior parte das formações que ocorrem na farmácia. 

Um dos rastreios que se realizou durante a minha presença foi o da osteoporose. 

 

7.3) VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, constituída em 1999, que se dedica à 

gestão de embalagens vazias e de medicamentos fora de uso ou prazo de validade. Este 

processo autónomo de recolha e tratamento de resíduos de medicamentos é seguro, evitando que 

estes se encontrem acessíveis e preservando assim a saúde pública
23

. 

A VALORMED disponibiliza contentores em cartão às farmácias aderentes. Depois de 

cheios, estes são selados e preenchida uma “Ficha de contentor” com os dados da farmácia, peso 

do mesmo e rubrica do responsável pelo fecho. Em seguida, os distribuidores grossistas 

recolhem-nos, preenchendo na ficha os dados com o número do armazenista, data da recolha e 

rubrica do responsável pela mesma, entregando um duplicado que fica arquivado na farmácia. Os 

contentores seguem para as instalações de cada distribuidor, sendo posteriormente transportados 

para um Centro de Triagem, onde são separados e classificados para serem finalmente reciclados 

ou incinerados
24

. 

Este processo foi-me explicado logo nos primeiros dias de estágio, tendo-o depois eu 

próprio colocado em prática por diversas vezes. 
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8) Conclusão 

O estágio na Farmácia Beleza foi extremamente enriquecedor e gratificante. Desde o seu 

começo, fui calorosamente recebido e rapidamente integrado na sua equipa. Foi-me concedida a 

possibilidade de experienciar as várias tarefas que um farmacêutico de oficina pode fazer, desde a 

receção de encomendas, passando pelos processos de gestão a diferentes níveis e culminando 

na dispensa de medicamentos e produtos de saúde. Em relação ao ato de dispensa em particular, 

um dos objetivos do estágio é promover o contacto com os utentes (e também com outras 

instituições e profissionais de saúde). Nesse âmbito, esta etapa possibilitou-me adquirir e 

desenvolver conhecimentos inerentes ao processo de dispensa e às características dos produtos 

e também melhorar as minhas competências de comunicação. 

Conforme mencionado anteriormente, devido à dificuldade que muitas farmácias têm em 

subsistir hoje em dia, a venda dos medicamentos e produtos de saúde cujo PVP é estipulado 

pelas próprias (“nett”) foi ganhando importância e, em particular, as vendas cruzadas. A Farmácia 

Beleza possui uma extensíssima gama destes produtos e, apesar de esta ser uma componente 

importante, a filosofia que a Dra. Maria Manuel possui e faz questão de transmitir à sua equipa é a 

de nunca descurar os cuidados de saúde e colocar os interesses e satisfação dos utentes em 

primeiro lugar. Neste contexto, este espaço é ainda uma farmácia na tradicional aceção da 

palavra. E, graças à simpatia e forma cuidada de receber e tratar cada utente, a sua equipa vai-os 

cativando e fidelizando. 

A simpatia, dinamismo e profissionalismo dos funcionários da Farmácia Beleza é, de facto, 

contagiante. O meu sentimento é de profunda gratidão por tudo o que a equipa me ensinou nestes 

meses e de grande orgulho por ter feito parte da mesma. Sinto que terminei o meu estágio muito 

melhor preparado e com mais confiança para enfrentar os desafios inerentes à atividade de um 

farmacêutico de oficina. 
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Parte 2 

Tema 1: Pediculose capilar e escabiose 

1) Enquadramento 

Os piolhos são pequenos insetos ectoparasitas desprovidos de asas
25

. Podem infestar 

diferentes hospedeiros e, no caso dos piolhos sugadores de sangue (subordem Anoplura), a 

infestação ocorre exclusivamente em mamíferos
26

. A um nível mais específico, no caso de se 

registar em seres humanos designa-se pediculose humana
27

. Estima-se que os piolhos sejam 

parasitas dos humanos há milhares de anos, diferenciando-se, de acordo com o seu habitat neste 

hospedeiro, em três tipos: piolho corporal (Pediculus humanus humanus), piolho capilar (Pediculus 

humanus capitis) e piolho púbico (ou “chato”, Phthirus pubis)
28,29

. Paralelamente, outra doença 

que, desde a antiguidade, tem vindo a afetar uma grande variedade de animais, incluindo o 

Homem, é a escabiose ou sarna, como é mais vulgarmente conhecida
30,31,32

. Trata-se de uma 

infestação causada por um ácaro ectoparasita colonizador da pele designado Sarcoptes scabiei, 

sendo a variedade hominis a que atinge a espécie humana
30

. 

Dada a elevada prevalência destes parasitas na população, o seu caráter contagioso e, 

sobretudo, o número crescente de casos que têm surgido e a importância que as medidas 

preventivas podem ter no controlo da sua disseminação, o farmacêutico poderá assumir um papel 

determinante na educação da população. 

 

2) Objetivos/Metodologias 

Com este trabalho pretendeu-se fazer uma intervenção prática dirigida à comunidade 

estudantil, através da realização de uma pequena palestra sobre a pediculose capilar numa escola 

da área de abrangência da Farmácia Beleza. 

Como forma de suporte para um conhecimento mais profundo deste tipo de infestações, 

foi efetuada uma revisão da literatura onde se pretendeu definir e caracterizar a pediculose capilar 

e a escabiose como doenças, o seu modo de transmissão, diagnóstico, tratamento e principais 

medidas de prevenção, procedendo-se, simultaneamente, a uma análise comparativa entre as 

duas. 

Desta revisão resultou ainda a elaboração de um panfleto sobre a sarna que ficou na 

farmácia para disponibilizar aos utentes a quem a informação pudesse ser pertinente e também 

para uma rápida consulta da equipa no ato de atendimento e/ou esclarecimento de eventuais 

dúvidas. 

 

3) Contextualização teórica 

3.1) Definição e caracterização 

3.1.1) Pediculose capilar 

A pediculose capilar é uma doença que se caracteriza pela infestação do cabelo e couro 

cabeludo humano pelo piolho Pediculus humanus capitis, o que pode causar irritação na pele e 

comichão
33,34

. A consequente necessidade de coçar o couro cabeludo pode, em último caso, levar 

a infeção bacteriana
34

. Embora se saiba atualmente que o Pediculus humanus capitis é um 
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potencial agente portador de vetores de doença, por motivos ainda não totalmente esclarecidos, a 

transmissão de doenças bacterianas ao Homem (designadamente por Rickettsia prowazekii, 

Borrelia recurrentis e Bartonella quintana, responsáveis, respetivamente, por doenças como o tifo 

epidémico, febre recorrente e febre das trincheiras) é mais provável que ocorra com o piolho 

corporal
26,27,28

. Consequentemente, o estigma social é o mais preocupante, podendo causar 

isolamento, ansiedade no indivíduo infestado e respetiva família, crítica pelos seus pares, 

absentismo escolar desnecessário e tornar-se um assunto complicado para os responsáveis 

escolares
25

. O estigma e o impacto na saúde mental é indubitavelmente o aspeto mais 

preocupante da infestação
35

. 

 

3.1.2) Escabiose 

A escabiose é, tal como a pediculose capilar, uma infestação provocada por um 

ectoparasita, embora o agente causador da doença seja diferente. Trata-se do ácaro Sarcoptes 

scabiei variedade hominis, um artrópode pertencente à ordem Acarina
30

. As manifestações típicas 

da doença, como o prurido intenso e o aparecimento de pápulas eritematosas, são mediadas por 

reações inflamatórias e de hipersensibilidade aos ácaros e aos produtos produzidos pelos 

mesmos. A escabiose pode apresentar-se sob três formas clínicas distintas: clássica, crostosa e 

nodular
36

. 

A forma mais comum é a escabiose clássica, que se caracteriza por prurido severo (com 

tendência a intensificar-se durante a noite), fadiga, irritabilidade e, nalguns casos, febre secundária 

à infeção existente na pele. A carga parasitária é geralmente baixa, com uma média de 10 a 12 

ácaros durante os primeiros 3 meses de infestação. O sinal característico da sarna clássica é a 

presença de galerias ou sulcos, linhas finas e acinzentadas na pele, salientes ou achatadas, que 

resultam das secreções digestivas produzidas durante a deslocação do ácaro na epiderme. A 

lavagem da pele, o ato de coçar, a formação de crostas e a presença de infeção podem, no 

entanto, dificultar a sua visualização. As lesões cutâneas localizam-se com maior frequência nas 

zonas interdigitais das mãos, flexura dos pulsos, cotovelos e joelhos, axilas, tornozelos, região 

periumbilical, zona genital, nádegas e, nas mulheres, na região periareolar mamária. O grau de 

rash cutâneo não está correlacionado com o número de ácaros presente
36,37

. 

A sarna crostosa é uma dermatite psoriasiforme, caracterizada pela formação de crostas 

cutâneas hiperqueratosas e frequentemente associada a eosinofilia periférica e níveis elevados de 

imunoglobulina (Ig) E e IgG. Esta forma de escabiose pode encontrar-se generalizada ou 

localizada, com manifestações limitadas ao couro cabeludo, rosto, unhas ou planta do pé. 

Curiosamente, em cerca de metade dos casos o prurido é apenas ligeiro ou até mesmo 

inexistente. A doença ocorre habitualmente em pacientes imunocomprometidos, como aqueles 

sujeitos a terapêutica imunossupressora prolongada e doentes infetados com HIV, mas também 

em pessoas idosas e/ou física ou mentalmente incapacitadas, insensíveis à comichão ou que não 

se conseguem coçar. A sarna crostosa, embora seja provocada pelo mesmo ácaro da forma 

clássica, é consideravelmente mais infeciosa, devido à quantidade de ácaros infestantes ser muito 

superior, na ordem dos milhares ou milhões por paciente. Está também associada a uma elevada  
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taxa de mortalidade e maior dificuldade de tratamento
36,37

. Estudos epidemiológicos demonstraram 

existir relação entre a infestação epidérmica pelo Sarcoptes scabiei e infeções bacterianas 

cutâneas. Estas infeções são maioritariamente provocadas por dois microrganismos, o 

Streptococcus pyogenes e o Staphylococcus aureus, e uma das principais causas é a quebra da 

barreira cutânea pelo ácaro
38

. As infeções secundárias podem provocar complicações mais 

graves, como a febre reumática e a glomerulonefrite pósestreptocócica
37

. 

Por último, a escabiose nodular é uma forma pouco comum, caracterizada por nódulos 

castanho avermelhados de até 2 cm de diâmetro, que provocam um prurido intenso e se localizam 

tipicamente na região genital, nádegas, virilhas e axilas. Crê-se que os nódulos resultem de 

reações de hipersensibilidade às substâncias produzidas pelos ácaros, pois estes raramente são 

identificados naquelas lesões. O tratamento da sarna nodular pode criar um dilema, na medida em 

que é possível os nódulos persistirem durante semanas após o mesmo, sem que haja 

necessidade de recorrer a terapêutica escabicida de repetição. Esta deverá, assim, ser evitada, 

desde que se garanta a resolução dos nódulos com recurso a medicação anti-inflamatória 

apropriada
36

. 

 

3.2) Epidemiologia 

3.2.1) Pediculose capilar 

A infestação pelo piolho capilar é a ectoparasitose humana de maior prevalência a nível 

mundial
34

. Pode ocorrer em qualquer grupo etário, independentemente do sexo, raça e classe 

social, contudo afeta mais comummente crianças entre os 4 e os 13 anos
33

. As raparigas são 

cerca de 2 a 4 vezes mais frequentemente infestadas do que os rapazes
25

. Esta discrepância tem 

a ver com o geralmente maior comprimento de cabelo nas raparigas e com o seu comportamento 

característico, não traduzindo qualquer tipo de suscetibilidade biológica do género feminino
25,26

. As 

raparigas mantêm um contacto mais próximo e prolongado entre elas, enquanto os rapazes 

geralmente têm apenas contactos curtos, por exemplo, quando jogam à bola ou quando lutam
26

.  

A disseminação do piolho capilar numa dada população depende de uma grande 

diversidade de fatores, como o tempo médio que um hospedeiro permanece infestado, o número 

de indivíduos suscetíveis nessa população e o tipo e a frequência do contacto entre o cabelo de 

um hospedeiro e o de um membro saudável
26

. Estas características evidenciam a razão da 

pediculose capilar geralmente ocorrer sob a forma de pequenas epidemias em grupos recreativos, 

jardins de infância e escolas e que estudos pontuais sobre a sua prevalência não refletem a 

verdadeira frequência desta ectoparasitose
26

. 

Há, no entanto, indícios de que a prevalência tem vindo a aumentar globalmente ao longo 

da última década, sendo esse aumento um provável resultado do uso massivo de pediculicidas 

neurotóxicos no passado, que levou ao desenvolvimento de resistências
26

. 
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3.2.2) Escabiose 

A escabiose é uma doença que ocorre em todo o mundo, estimando-se que afete cerca de 

300 milhões de pessoas todos os anos
30,32,38,39

. Em 2013, foi declarada pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) como uma das doenças tropicais mais negligenciadas
32,39

. À semelhança da 

pediculose capilar, qualquer indivíduo pode ser infestado, independentemente da sua idade, sexo, 

raça e extrato social
40

. No entanto, as crianças que vivem em zonas tropicais pobres e 

sobrepovoadas são as mais atingidas. Pensa-se que esta distribuição preferencial na população 

mais jovem seja reflexo de uma maior exposição ao parasita e de falta de imunidade do 

hospedeiro. Contrariamente à pediculose capilar, afeta igualmente ambos os sexos
30

. 

A sarna humana é endémica nos países subdesenvolvidos, devido aos aglomerados 

populacionais e às baixas condições socioeconómicas (com consequente défice nutricional e 

higiénico e acesso reduzido a cuidados de saúde), que são fatores de risco para o seu 

aparecimento. Nos países desenvolvidos, por outro lado, surge geralmente na forma de surtos, 

particularmente em grupos socialmente desfavorecidos e em instituições, como lares, prisões, 

infantários e instituições de saúde
37,38

. 

Globalmente, a escabiose é considerada uma doença emergente/reemergente e um sério 

problema de saúde pública, que põe em causa a saúde humana e animal
31,41

. 

 

3.3) Ciclo de vida 

3.3.1) Pediculose capilar 

O Pediculus humanus capitis é um ectoparasita obrigatório da ordem Psocodea, cujo 

único hospedeiro é o Homem
25,42

. Vive no cabelo em contacto próximo com o couro cabeludo 

humano e alimenta-se exclusivamente do seu sangue, ingerindo cerca de cinco a seis refeições 

por dia
25,28,29,42

. Neste processo o piolho injeta no escalpe do hospedeiro pequenas quantidades 

de saliva, que possui propriedades vasodilatadoras e anticoagulantes, permitindo-lhe assim retirar 

pequenas quantidades de sangue
43

. Os componentes da saliva e o material fecal deste inseto 

provocam uma resposta inflamatória no hospedeiro, traduzindo-se em prurido e comichão
25,43

. No 

caso de uma primeira infestação, o prurido pode surgir apenas após 4 a 6 semanas, que será o 

tempo necessário para a reação de sensibilização ocorrer
43

. 

Apesar de não possuírem asas nem conseguirem saltar, são seres que se deslocam 

rapidamente de cabelo em cabelo quando este se encontra seco. Quando está molhado, os 

piolhos dificilmente se movem, o que os torna vulneráveis para identificação e remoção, com 

auxílio de luvas ou de um pente de dentes finos, comercializado para o efeito. Além disso, morrem 

se estiverem fora da cabeça do hospedeiro por mais de 2 dias
42

. 
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O ciclo de vida do piolho capilar divide-se em três fases: ovo, ninfa e fase adulta
25

 (Figura 

1). 

 

Figura 1. Esquema representativo do ciclo de vida do piolho capilar
25

. 

 

Os ovos ou lêndeas são postos por uma fêmea adulta fértil a aproximadamente 4 mm do 

couro cabeludo, onde existem condições ideais de temperatura e humidade para incubação
25,42,43

. 

De forma a fixar cada ovo, a fêmea segrega uma substância semelhante a uma cola do seu órgão 

reprodutor. Esta rapidamente enrijece formando uma espécie de “escudo” protetor que cobre o fio 

de cabelo e a totalidade do ovo, exceto a zona do opérculo, local por onde o embrião respira
25

. 

Uma única fêmea fértil pode chegar a depositar dez ovos por dia, perfazendo um total de até 300 

ovos durante o seu tempo de vida, que é de cerca de 3 a 4 semanas
28,29,43

. 

As lêndeas são, por vezes, difíceis de visualizar, devido a ficarem camufladas pela cor do 

cabelo e serem muitas vezes confundidas com caspa ou produtos capilares. São mais visíveis na 

parte posterior da cabeça. As lêndeas são imóveis, possuem uma forma oval (cerca de 0,8 por 0,3 

mm) e uma coloração amarela ou branca. Demoram, em média, uma semana a eclodir, podendo 

este tempo variar entre os 7 e os 12 dias, consoante as condições de temperatura. Quanto maior a 

temperatura mais rápida é a morfogénese, daí que os ovos colocados a uma distância grande do 

couro cabeludo não serão, provavelmente, viáveis
25,42,43

. 

Quando um ovo eclode dá origem a uma única ninfa ou piolho jovem. Os ovos eclodidos 

continuam fixos ao folículo capilar, daí que a distância a que estes se encontram do couro 

cabeludo possa ser usada como um indicador do tempo de infestação
25,42

. As ninfas assemelham-

se aos piolhos adultos, mas o seu tamanho é muito menor
25

. Passam por três estádios de 

maturação, podendo cada um durar entre 3 a 4 dias, até atingir a forma adulta no espaço de 9 a 

12 dias
25,43

. As ninfas de primeiro e segundo estádio são praticamente imóveis, por isso 

dificilmente se transmitem entre indivíduos. Consequentemente, a transmissão ocorre 

maioritariamente nas ninfas de terceiro estádio e na forma adulta
25

. 
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O piolho adulto mede aproximadamente 2-4 mm, possui seis patas com garras e uma 

coloração que varia do acastanhado ao branco acinzentado
25,43

 (Figura 2). Nas pessoas de cabelo 

preto, o piolho terá uma tonalidade mais escura. Reproduz-se sexuadamente, tendo de haver 

copulação para ocorrer a postura dos ovos
25

. As fêmeas são normalmente maiores que os 

machos, podendo acasalar e colocar ovos viáveis cerca de 1,5 dias após se tornarem adultas
25,43

. 

O macho normalmente morre após a cópula. Além do seu tamanho superior, a fêmea caracteriza-

se pelas protrusões posteriores que formam uma estrutura invaginada, por ela usada para se 

prender ao fio de cabelo durante a postura dos ovos
25

. 

 

Figura 2. Pediculus humanus capitis: A. Fêmea; B. Macho
44

. 

 

Os piolhos capilares conseguem-se deslocar a uma velocidade de até 23 cm/min. São 

repelidos pela luz, preferindo geralmente áreas mais escuras, o que constitui mais um motivo pelo 

qual as raparigas são frequentemente mais infestadas do que os rapazes
25

. As condições de 

temperatura e de humidade são essenciais para a sua fisiologia. Pensa-se que a percentagem de 

humidade ótima para a sua sobrevivência se situe entre os 70-90%. Estes insetos não conseguem 

sobreviver em condições de humidade inferiores a 40%. Segundo Maunder, os piolhos estudados 

em laboratório preferem uma temperatura entre os 29 e os 32ºC. Embora os ovos consigam 

sobreviver a temperaturas mais baixas que as outras formas, só são viáveis durante 16 dias
28

. 

 

3.3.2) Escabiose 

O ácaro Sarcoptes scabiei variedade hominis é um parasita obrigatório que penetra na 

epiderme humana, escavando galerias em média 30 minutos após o primeiro contacto
36

. A sua 

forma adulta penetra na pele, através da secreção de enzimas proteolíticas, deslocando-se na 

camada córnea a uma velocidade de 0,5 a 5 mm por dia
36,37

. Ao longo desse percurso, vai 

depositando fezes e as fêmeas também os seus ovos
36

. 

Comparativamente com o piolho, os ovos deste ácaro eclodem num espaço de tempo 

mais curto, demorando entre 2 a 3 dias
36

. Dos ovos eclodidos saem as larvas, que abandonam as 

galerias e passam por um processo de maturação (envolvendo três estádios, tal como no piolho) à 

superfície da pele
36,45

. No espaço de 10 a 11 dias originam fêmeas adultas já capazes de pôr 

ovos. Estas têm um tempo de vida de aproximadamente 5 semanas, ligeiramente superior ao do 



 

29 
 

piolho capilar
36

. O macho, tal como na pediculose, morre após a cópula, que ocorre à superfície da 

pele
45

. 

Os ácaros adultos possuem oito patas, distinguindo-se facilmente das formas larvares, 

que têm apenas seis. Ao longo da sua maturação na superfície da pele, as formas larvares podem 

abrir novos sulcos na epiderme do paciente ou então passar para um novo hospedeiro
36

. 

 

Figura 3. Sarcoptes scabiei variedade hominis
46

. 

 

Os ácaros responsáveis pela escabiose humana são capazes de se deslocar sobre uma 

pele morna à velocidade de 2,5 cm/min
36

. São altamente suscetíveis à desidratação quando fora 

do hospedeiro e o seu tempo de sobrevivência depende, tal como nos piolhos, das condições de 

temperatura e humidade
36,37

. Em condições normais de ambiente interior (21ºC e 40-80% de 

humidade relativa), conseguem sobreviver fora do hospedeiro humano, mantendo a sua 

capacidade de infestação, em média, durante 24 a 36 horas. Já em ambientes de maior humidade 

e mais frios resistem mais tempo, podendo chegar aos 19 dias
36,47

. No entanto, à medida que o 

tempo fora do hospedeiro aumenta, a sua capacidade de infestação vai diminuindo
36

. 

 

3.4) Transmissão 

3.4.1) Pediculose capilar 

Na grande maioria dos casos, os piolhos humanos transmitem-se através de contacto 

direto entre cabeças
25,43

. Os animais de estimação não têm qualquer interferência neste 

processo
43

. Conforme referido anteriormente, os piolhos não conseguem voar pois não têm asas e 

também são incapazes de saltar, logo eles passam de um cabelo infestado para um saudável com 

auxílio das garras que possuem nas suas patas
25

. 

O contágio indireto, pelo contacto com objetos pessoais de um indivíduo infestado (como 

pentes, escovas de cabelo, chapéus ou gorros, bandoletes, elásticos para prender o cabelo) 

também pode ocorrer, embora seja menos provável
43

. 

O piolho, quando se sente em perigo, rapidamente se tenta afastar no sentido de se 

esconder ou de sair do cabelo do hospedeiro. Diversos estudos in vitro e de campo demonstraram 

que esta resposta característica, mediante a qual o piolho se desloca para a periferia do cabelo 

estando preparado para o abandonar se a ameaça assim o justificar, é também um modo de 

transmissão viável
47

. 
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Outra questão pertinente e muito discutida atualmente é se o contágio é possível de 

ocorrer nas piscinas. Sabe-se que os piolhos facilmente resistem à imersão em água, manipulação 

mecânica (como o pentear e escovar) e até a vários químicos usados para cuidar e embelezar o 

cabelo. Assim, seria lógico assumir que os piolhos pudessem igualmente ser transmitidos nas 

piscinas. No entanto, um estudo recente veio clarificar a situação. Os piolhos capilares 

sobrevivem, de facto, intactos à imersão em água morna durante 20 minutos, água salgada, 

soluções salinas e com cloro, semelhantes às das piscinas. Contudo, experiências em crianças 

infestadas naturalmente vieram demonstrar que os piolhos não abandonam o cabelo mesmo após 

30 minutos de natação vigorosa. Quando imergidos, eles permanecem imóveis e fixam-se 

firmemente ao fio de cabelo no qual se encontravam. Este reflexo elucida o porquê de, apesar de 

sobreviverem à imersão, os piolhos não são transmitidos nas piscinas
47

. 

 

3.4.2) Escabiose 

De maneira idêntica à pediculose, a forma mais comum de transmissão da sarna é o 

contacto direto, neste caso o contacto prolongado com a pele de um indivíduo infestado
30

. Quanto 

maior a carga parasitária maior é o risco de infestação
36,37

. Devido à incapacidade dos ácaros 

voarem e saltarem e também à sua reduzida velocidade de locomoção, estima-se que sejam 

necessários entre 15 a 20 minutos para a transmissão direta acontecer
30

. 

Apesar da sarna poder, em teoria, ser contraída pela transferência de ovos, larvas ou 

ácaros adultos para a pele do novo hospedeiro, as formas mais maduras terão um papel mais 

importante neste processo. Os ácaros adultos utilizam o odor e a termotaxia para identificar um 

novo hospedeiro. Para que estes estímulos sejam suficientes, tem de existir um contacto cutâneo 

próximo como acontece, por exemplo, durante o ato sexual ou quando as pessoas dormem na 

mesma cama
36

. 

A transmissão por via indireta através de reservatórios, como lençóis, roupas, toalhas, 

mobiliário é limitada e mais provável de ocorrer nos casos de elevada carga parasitária, como na 

sarna crostosa. A transmissão intrafamiliar e em instituições é frequente
36,37

. 

 

3.5) Diagnóstico 

3.5.1) Pediculose capilar 

O diagnóstico definitivo da pediculose capilar é feito através da identificação a olho nu de 

pelo menos um piolho vivo
48,49

. Este processo pode tornar-se por vezes difícil, porque os piolhos 

evitam a luminosidade e movimentam-se rapidamente, o que requer uma observação atenta e 

cuidadosa
25,43,49

. A visualização pode ser otimizada com a ajuda de uma lâmpada, com recurso a 

uma lupa e pela escovagem do cabelo com um pente de dentes finos, especificamente desenhado 

para ajudar no diagnóstico e remoção. Em seguida, examina-se o pente ou coloca-se sobre uma 

toalha branca, de forma a facilitar a identificação
48

. 

Alguns autores sugerem o uso de um lubrificante (água, óleo ou acondicionador do 

cabelo), de modo a dificultar o movimento dos piolhos e eliminar a possibilidade de ocorrência de 

eletricidade estática
43

. Por razões ainda desconhecidas, os piolhos e lêndeas encontram-se mais 
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comummente na região atrás das orelhas e nuca
26,43,48

. A presença de ovos não é, no entanto, 

suficiente para identificar uma atual infestação, pois estes podem não ser viáveis
25,48

. Embora em 

climas mais quentes alguns investigadores já tenham observado o contrário, geralmente, os ovos 

que se encontram a mais do que 1 cm do couro cabeludo não são viáveis
43

. 

Os erros no diagnóstico são frequentes, pois as lêndeas, conforme referido, podem ser 

confundidas com caspa, partículas de produtos para o cabelo, sujidade, entre outros
43,48

. Neste 

tipo de situações, a dermatoscopia pode ser uma ferramenta útil, ao permitir confirmar o 

diagnóstico. Para além disso, apresenta como vantagem a possibilidade de armazenamento das 

imagens para referência futura
25

. 

 

3.5.2) Escabiose 

O diagnóstico preciso da escabiose também está longe de ser uma ciência perfeita, sendo 

difícil diferenciar uma infestação ativa, de uma reação epidérmica residual (que se pode manter 

após a cura) e de uma reinfestação
36

. 

A sarna pode ser diagnosticada com recurso aos seguintes métodos
36

: 

 Raspado de um sulco ou galeria, preparado em hidróxido de potássio (KOH); 

 Dermatoscopia; 

 Fotografia digital ampliada; 

 Biópsia de uma galeria; 

 Manifestações clínicas, incluindo pápulas vermelhas que provocam comichão e 

contactos com um prurido semelhante. 

Na prática, o diagnóstico é feito frequentemente de forma empírica, através da correlação 

dos sintomas clínicos com lesões cutâneas sugestivas da doença ou historial de contacto com 

algum caso confirmado da doença. Este processo é, apesar de tudo, muitas vezes falível
36

. 

O método ideal envolve a visualização direta do ácaro ou dos seus ovos, o que pode ser 

conseguido através da raspagem ou da biópsia de um sulco. A preparação de um raspado em 

KOH revela uma excelente especificidade (poucos falsos-positivos), mas uma baixa sensibilidade 

(muitos falsos-negativos). Este facto deve-se ao reduzido número de parasitas encontrados num 

caso típico de sarna clássica
36

. 

A dermatoscopia e a fotografia digital ampliada são também bons métodos de diagnóstico, 

embora menos definitivos do que a visualização direta, além de exigirem alguma experiência
36

. 

A escolha de uma amostra adequada é especialmente importante. Lesões inflamadas ou 

com escoriações são menos prováveis de conter o ácaro ou produtos do seu metabolismo. A zona 

dos pulsos, as regiões interdigitais e qualquer outra que contenha uma pápula vermelha com um 

sulco central são consideradas as melhores para recolha da amostra
36

. 

Existem ainda outros métodos de diagnóstico alternativos, como o denominado burrow ink 

test (BIT) e os recentes métodos de microscopia de epiluminescência e videodermatoscopia de 

alta resolução. No BIT é colocada uma tinta especial sobre as pápulas, que é de seguida removida 

da parte superficial da lesão, com auxílio de uma compressa impregnada com álcool. O teste 

considera-se positivo quando a tinta marca o sulco do ácaro, formando uma linha negra, de aspeto  
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serpenteado, característica. A microscopia de epiluminescência e a videodermatoscopia de alta 

resolução são técnicas não invasivas que permitem uma análise in vivo da pele, desde a sua 

superfície até à camada papilar mais superficial da derme
36

. 

 

3.6) Tratamento/Prevenção 

O tratamento da pediculose capilar e da escabiose humana é, muitas das vezes, 

semelhante. 

 

3.6.1) Pediculose capilar 

Uma regra fundamental na pediculose é nunca iniciar o tratamento sem haver um 

diagnóstico inequívoco da presença de piolhos vivos no cabelo. O tratamento ideal deve ser 

seguro, isento de produtos tóxicos, livremente disponível sem necessidade de prescrição médica, 

fácil de usar, eficaz e barato. Também é importante ter em conta a existência de eventuais 

padrões locais de resistência
43

. Todos os membros do agregado familiar que estejam infestados 

devem ser tratados simultaneamente
42

. 

Existem basicamente três tipos de abordagem ao tratamento da pediculose: a escovagem 

a húmido (remoção mecânica), a aplicação tópica de agentes pediculicidas e a terapêutica 

oral
25,26

. Métodos físicos, como a aplicação de ar quente, ainda não foram suficientemente 

avaliados
26

. Paralelamente, na sarna humana, o tratamento pode ser realizado por aplicação 

tópica de fármacos e/ou por via oral. A eficácia, tolerabilidade e custo guiam a escolha do 

tratamento. É importante alertar as pessoas que, mesmo após tratamento, os sintomas podem 

persistir ao longo de diversas semanas
37

. 

Adicionalmente, a desinfestação de toda a casa e outras fontes indiretas de contacto é 

necessária para prevenir recorrências e realizar uma desparasitação adequada. Todas as roupas, 

toalhas, lençóis, sofás e outros adereços utilizados por um indivíduo infestado por piolhos nos 2 

dias anteriores ao diagnóstico, deverão ser lavados a temperaturas superiores a 50ºC ou secos na 

máquina à maior temperatura possível, durante pelo menos 30 minutos
25

. A água e o sabão por si 

só não os conseguem matar
28

. 

É pouco provável que todas as infestações por piolhos possam ser prevenidas, pois as 

crianças mais pequenas contactam com frequência as cabeças entre si. Contudo, é prudente 

ensiná-las a não partilhar objetos pessoais, como pentes, escovas e chapéus, mas não se deve 

negar o uso de objetos protetores da cabeça, como gorros e chapéus. Nos locais onde as crianças 

estão em conjunto, os indivíduos infestados devem ser rapidamente tratados para minimizar o 

contágio. A vigilância regular dos pais é uma forma de detetar e tratar infestações iniciais, 

prevenindo assim que ocorra a transmissão
43

. 

Seguidamente, serão descritos com mais pormenor os três tipos de abordagem ao 

tratamento da pediculose capilar anteriormente enunciados. 
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3.6.1.1) Escovagem a húmido 

A remoção mecânica dos piolhos pela escovagem do cabelo húmido é um método testado 

e comprovado ao longo do tempo
25

. Assenta na base de que os piolhos são incapazes de se 

mover para outro hospedeiro no espaço de 7 dias após a eclosão (as ninfas de primeiro e segundo 

estádio não se movem) e também não se conseguem reproduzir nos 10 primeiros dias do seu 

ciclo, sendo que todos os ovos eclodem entre 7 a 12 dias
25,43

. Por conseguinte, se todos os 

piolhos jovens forem retirados alguns dias após a eclosão dos ovos, a infestação poderá ser 

completamente erradicada
25

. 

A escovagem é efetuada no cabelo molhado com a ajuda de um lubrificante e continuada 

até mais nenhum piolho ser encontrado (15 a 30 minutos por sessão ou mais, se o cabelo for 

longo e forte). A escovagem deverá ser repetida a cada 2 a 3 dias durante várias semanas e 

prolongada por mais 2 semanas sempre que for encontrado um piolho adulto
25

. 

 

3.6.1.2) Aplicação tópica 

No tratamento da pediculose por aplicação tópica existem três grandes tipos de agentes: 

aqueles com um modo de atuação neurotóxico, os pediculicidas à base de plantas e os 

dimeticones
26

. O procedimento atual envolve, geralmente, duas aplicações num intervalo de 7 a 10 

dias e a análise da eficácia do tratamento ao fim de 14 dias
26,43,50

. 

Dentro dos pediculicidas neurotóxicos destacam-se os seguintes
26,28,43

: 

 Organofosfatos (malatião); 

 Carbamatos (carbaril); 

 Organoclorados (lindano); 

 Piretrinas (de origem natural – extraídas do crisântemo); 

 Piretróides (derivados sintéticos das piretrinas, como por exemplo, a permetrina, 

fenotrina e deltametrina). 

 Spinosad. 

 

Malatião (0,5 e 1%): inseticida organofosforado amplamente usado na Europa e Estados 

Unidos da América. Atua rapidamente nos piolhos adultos e é, geralmente, um ovicida eficaz. 

Deve ser reaplicado no espaço de 7 a 9 dias se for visualizado algum piolho vivo. Têm sido, no 

entanto, reportados vários casos de resistência. É altamente inflamável e o seu uso deve ser 

evitado em crianças de idade inferior a 6 meses
28,43

. 

Carbaril (0,5%): utilizado desde 1976. Revisões mais recentes reportaram uma eficácia 

menor do que aquela que originalmente se pensava. Potencialmente carcinogénico em 

roedores
25,28

. 

Lindano (1%): a resistência a este composto em populações de piolhos está disseminada. 

A sua utilização é discutível, devido ao desenvolvimento de resistências e a questões de 

segurança. Atualmente já não é recomendado
25,28,43

. 

Piretrinas: formuladas em associação com butóxido de piperonilo, que terá um efeito 

sinérgico. Disponíveis em formulações que são aplicadas sobre o cabelo seco, deixadas a atuar 
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cerca de 10 minutos e enxaguadas de seguida. Não são totalmente ovicidas e, por esse motivo, 

requerem reaplicação. Quando introduzidas no mercado nos anos 80 eram extremamente 

eficazes, mas presentemente a sua eficácia diminuiu substancialmente devido ao desenvolvimento 

de resistências
28,43

. 

Piretróides: a permetrina é o piretróide mais utilizado e também um dos tratamentos mais 

frequentes contra ectoparasitas humanos. No entanto, inúmeros estudos têm reportado 

resistências. No tratamento da pediculose capilar, deve ser aplicada sobre o cabelo húmido, 

previamente lavado com um champô sem acondicionador, deixada a atuar durante 10 minutos e 

enxaguada. Não é ovicida, sendo necessária reaplicação passado 7 dias
28,43

. 

Spinosad (suspensão tópica a 0,9%): trata-se de um novo tratamento ovicida e 

pediculicida contra os piolhos, obtido da fermentação natural da Saccharopolyspora spinosa, uma 

bactéria encontrada no solo. É um inseticida constituído por duas espinosinas, a A e a D, 

suspensas num rácio natural de 5:1. A superioridade do spinosad relativamente à permetrina ficou 

demonstrada pelas taxas de cura de 84 a 87%, comparativamente com 43 a 45% da permetrina. 

As reações adversas mais comummente observadas incluem eritema, irritação ocular e no local de 

aplicação do produto. Deve ser aplicado sobre o cabelo seco, enxaguando-o, em seguida, com 

água, 10 minutos após aplicação. O tratamento deve ser repetido após 7 dias se forem 

visualizados piolhos vivos. Está contraindicado em crianças de menos de 6 meses de idade por 

conter também álcool benzílico
28,43

. 

Os pediculicidas à base de plantas contêm misturas de óleos essenciais. Estes 

demostraram eficácia contra piolhos resistentes à permetrina. Os pediculicidas à base de plantas 

nunca foram, contudo, suficientemente investigados no que respeita à sua segurança de 

utilização
26

. 

Por último, os dimeticones são óleos de silicone sintéticos, transparentes, sem cor e sem 

cheiro e hidrofóbicos. Os dimeticones de baixa tensão superficial conseguem cobrir 

completamente superfícies. Quando aplicados num piolho, cobrem a cutícula do inseto, penetram 

nos espiráculos respiratórios retirando o ar necessário para este respirar, acabando por causar a 

sua morte por asfixia. Estes compostos são considerados bioquimicamente inertes e desprovidos 

de toxicidade. Devido ao seu modo de ação puramente físico, o desenvolvimento de resistências é 

pouco provável. A sua eficácia ovicida depende das propriedades físico-químicas de cada 

formulação, podendo ser muito variável. Um pediculicida à base de dimeticones que fosse eficaz 

contra ninfas, formas adultas e ovos seria um bom candidato a um tratamento que exigisse uma 

única aplicação
26,28

. 

O pente eletrónico é uma alternativa existente no mercado, contudo não foram 

encontrados estudos sobre a sua eficácia e o feedback por parte dos utentes não é, geralmente, 

muito positivo. 

 

3.6.1.3) Terapêutica oral 

Na pediculose, a terapêutica oral surge como adjuvante à terapêutica com pediculicidas 

tópicos. O cotrimoxazol e a ivermectina demonstraram boa eficácia
25

. 
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3.6.2) Escabiose 

Na escabiose, as pessoas que coabitem com um indivíduo infestado ou que tenham 

mantido um contacto próximo com este, devem igualmente ser tratadas em simultâneo, para evitar 

o contágio e a reinfestação. Em surtos em instituições ou comunidades deve ser considerado o 

tratamento em massa
37

. 

Na sarna humana, as medidas adicionais de tratamento são semelhantes às 

recomendadas para a pediculose. Assim, toda a roupa de vestir e da cama e outros objetos (por 

exemplo peluches) devem ser lavados a temperaturas de cerca de 60ºC. Nesta impossibilidade, 

devem ser colocados no interior de sacos plásticos fechados e mantidos longe de qualquer 

contacto durante, pelo menos, 3 dias
37

. 

O tratamento da escabiose é feito por aplicação tópica de fármacos e/ou terapêutica oral. 

 

3.6.2.1) Aplicação tópica 

Os fármacos tópicos constituem a primeira linha de tratamento. Geralmente são aplicados 

do pescoço à planta dos pés, incluindo as zonas debaixo das unhas. Nas crianças e idosos 

recomenda-se ainda a aplicação na face e couro cabeludo
37

. 

Permetrina em creme a 5%: considerado o tratamento de eleição em muitos países. É, no 

entanto, dispendiosa. O surgimento de resistências não está totalmente esclarecido
37

. 

Benzoato de benzilo (10-25%): elevada eficácia e custo menor que a permetrina
37

. 

Lindano: estudos apontam para uma eficácia semelhante à permetrina, contudo tem sido 

associado a neurotoxicidade e supressão da medula óssea
37

. 

Enxofre em base de vaselina (5-10%): tratamento eficaz e longa experiência na sua 

utilização. É um método seguro e barato, mas requer várias aplicações, mancha as roupas, tem 

mau odor e é de aplicação incómoda
37

. 

Crotamiton (10%): o seu mecanismo de ação é ainda desconhecido. Adicionalmente, 

apresenta propriedades antipruriginosas e antibacterianas
30

. Tem sido considerado um método 

seguro
37

. 

 

3.6.2.2) Terapêutica oral 

O tratamento oral da sarna humana surge como alternativa caso os tratamentos tópicos 

sejam mal tolerados. As principais vantagens são a facilidade de utilização, não ocorrência de 

dermatite associada ao tratamento e melhor adesão à terapêutica
37

. 

A ivermectina tem demonstrado eficácia, porém não se encontra amplamente disponível e 

não está aprovada para tratamento da escabiose na maioria dos países. Parece ter uma eficácia 

semelhante à permetrina, benzoato de benzilo e lindano. Contudo, a atividade ovicida é escassa, o 

que requer repetição da toma. É utilizada em associação com o tratamento tópico na sarna 

crostosa
37

. 
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4) Resultados/Discussão 

No momento de entrega do presente relatório, a palestra sobre os piolhos, apesar de 

preparada, não foi ainda apresentada. Tal deveu-se a motivos logísticos, designadamente licença 

de parto da habitual professora da turma. Por conseguinte, os alunos encontram-se, à data, sem 

professora, estando prevista a chegada em breve de uma professora para substituição. A palestra 

mantém-se programada e julga-se que a sua realização possa ocorrer durante a segunda 

quinzena de novembro, em data a agendar com a nova professora. 

Apesar de ainda não concretizada, espera-se que esta ação possa suscitar um elevado 

interesse por parte da população estudantil. Durante o estágio em farmácia comunitária, fui 

diversas vezes interpelado por pais cujos filhos se encontravam infestados por esta parasitose de 

elevada prevalência em crianças. De uma maneira geral, a sua grande preocupação era arranjar 

um tratamento eficaz. Contudo, verificou-se frequentemente que as medidas adicionais de 

tratamento e prevenção eram muitas vezes descuradas. Além disso, os produtos não seriam 

aplicados de forma correta nem seguida a repetição do tratamento, recomendada após cerca de 7 

dias da primeira intervenção. 

Os panfletos sobre a sarna foram sendo distribuídos, tendo sido combinado com os 

colegas estes darem continuidade a esse trabalho e ser feito, posteriormente, um balanço sobre a 

sua recetividade por parte dos utentes da farmácia. 

No período de estágio verificou-se um número crescente de casos de escabiose. 

Simultaneamente, havia um desconhecimento grande acerca desta infestação, tendo surgido a 

ideia de elaborar um panfleto que pudesse ajudar a elucidar os utentes sobre a doença. Para além 

disso, conforme referido anteriormente, tive a oportunidade de colaborar na preparação de alguns 

manipulados de pomada de enxofre em base de vaselina, usados no seu tratamento, o que me fez 

despertar ainda mais o interesse sobre o tema. 
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Tema 2: Saúde oral 

1) Enquadramento 

A existência de boas condições de higiene é fundamental para a manutenção da saúde 

pública em geral, e de cada indivíduo em particular. Uma higiene eficaz dificulta a propagação de 

diversas doenças, inclusive a pediculose e a escabiose (abordadas no Tema 1), e o 

desenvolvimento de muitas outras. É o caso de várias doenças que afetam a boca humana, como 

a placa bacteriana e as cáries dentárias, que podem ser prevenidas pela presença de uma correta 

higiene oral. 

A implementação de algumas regras básicas desde tenra idade é extremamente 

importante para minimizar o impacto daquelas doenças na vida adulta. A farmácia é um espaço 

frequentado por toda a família e, nessa medida, o farmacêutico pode contribuir ativamente no 

ensino e reforço destas regras. 

 

2) Objetivos/Metodologias 

Com o objetivo de auxiliar, em colaboração com outros profissionais de saúde, na 

promoção precoce da saúde oral, foi elaborado um panfleto para crianças sobre algumas medidas 

básicas de higiene oral, designadamente o ensino da escovagem dos dentes, o uso de colutórios 

e a importância da ida regular ao dentista. 

 

3) Resultados/Discussão 

Os panfletos foram sendo distribuídos pelos utentes, tendo como alvo preferencial 

crianças, mas também pais e avós. Tal como se descreveu para os panfletos da sarna, ficou 

combinado com os colegas estes darem continuidade ao trabalho e ser feito, posteriormente, um 

balanço sobre a sua recetividade. 

A saúde oral nas crianças foi um tema que apareceu naturalmente, dado ter sido 

solicitado, ao longo do estágio, com uma elevada procura de pastas dentífricas, colutórios, 

escovas, entre outros, e também à constatação de que incutir nos mais novos hábitos de higiene 

oral corretos e eficazes, poderá ajudar a prevenir o aparecimento de futuras complicações nos 

dentes. Procurou-se utilizar uma linguagem simples, acessível e recorrer a bastantes ilustrações, 

de modo a tentar cativar a atenção do público mais jovem. 
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Conclusão 

O farmacêutico tem, de facto, um papel muito importante na educação da população. O 

seu contacto diário com os utentes que frequentam a farmácia não se restringe somente à 

cedência de medicamentos. A comunicação passa, de facto, por promover o uso racional, seguro 

e eficaz dos mesmos, mas também esclarecer dúvidas dos utentes, dar-lhes um aconselhamento 

adequado e fornecer-lhes ferramentas de informação que lhes possam ser úteis na promoção da 

sua saúde e daqueles que os rodeiam. 

As abordagens à população, quer sob a forma escrita, quer por via oral, constituem 

indubitavelmente uma mais-valia para a saúde pública. E não têm de ser realizadas apenas no 

espaço físico da farmácia. Foi nesta perspetiva que foi elaborada uma comunicação sobre a 

pediculose capilar, dirigida à população estudantil de uma escola. Os panfletos são também um 

excelente veículo de informação e também uma oportunidade para os utentes se sentirem mais à 

vontade para esclarecerem eventuais dúvidas. 

A transmissão de informação escrita às crianças, sobretudo quando apresentada de uma 

forma apelativa, constitui uma excelente ferramenta de trabalho para os profissionais de saúde, 

inclusive o farmacêutico. Assim, a distribuição do panfleto sobre saúde oral permitiu reforçar 

alguns ensinamentos de higiene oral neste grupo etário. Apesar da informação poder até já ter 

sido transmitida pelos próprios pais, outros familiares e educadores, pensa-se que é sempre uma 

questão pertinente e que foi de grande utilidade relembrar. 

Em suma, este tipo de intervenções pode contribuir em muito para a promoção da saúde 

pública. 
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Anexos 

Anexo 1: Cronograma das atividades desenvolvidas 

 Janeiro 
Fevereiro - Setembro 

 13 - 15 18 - 22 25 - 29 

Armazenamento e exposição X X X X 

Inventários parciais X X  X 

Receção de encomendas  X X X 

Introdução ao sistema 
informático 

X X   

Atendimento   X X 

Determinação de parâmetros 
fisiológicos e bioquímicos 

  X X 

Conferência de receituário   X X 

Formações  X X X 

Medicamentos manipulados    X 
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Anexo 2: Participação em formações 

Formação Local Carga horária 

Linha Velastisa
®
 da ISDIN

®
 Farmácia Beleza < 30 min 

Eucerin
®
 Farmácia Beleza < 30 min 

Vichy
®
 Farmácia Beleza < 30 min 

BioActivo
®
 da Pharma Nord

®
 Farmácia Beleza < 30 min 

Multilind
®
 MikroSilber e 

Lactease
®
 da Ciclum Stada

®
 

Farmácia Beleza < 30 min 

BioActivo
®
 da Pharma Nord

®
 Hotel Holiday Inn Porto Gaia Noite 

“Dor e Mobilidade: Abordar 
para Melhorar” 

ANF Noite 

Martiderm
®
 Farmácia Beleza < 30 min 

“Intervenção Farmacêutica no 
Âmbito da Perda de Peso: 

Estratégias de Atuação com 
Fitoterapia e Suplementos 

Alimentares” 

Hotel Novotel Noite 

Arterin
®
, Reumon

®
 e 

Dormidina
®
 da Omega 

Pharma
®
 

Farmácia Beleza < 30 min 

SoreFix
®
 e Clearblue

®
 Farmácia Beleza < 30 min 

“Nutrição Oral” da Nestlé
®
 Farmácia Beleza < 30 min 

Elancyl
®
 da Pierre Fabre

®
 Instalações da Pierre Fabre

®
 Manhã 

Laboratórios BABÉ
®
 Farmácia Beleza < 30 min 

Workshop René Furterer
®
 Hotel Mercure Manhã 

La Roche-Posay
®
 Farmácia Beleza < 30 min 

René Furterer
®
 (gama 

completa) 
Instalações da Pierre Fabre

®
 Manhã e meia tarde 

BioActivo
®
 da Pharma Nord

®
 Farmácia Beleza < 30 min 

“Comunicação clínica para 
farmacêuticos – Competências 

para o desenvolvimento de 
uma perspetiva centrada no 

doente” 

FFUP Manhã e meia tarde 

Hydrabio
®
, Photoderm

®
 e 

Cicabio
®
 da Bioderma

®
 

Farmácia Beleza < 30 min 

Neo-Sinefrina Alergo
®
 da 

Omega Pharma
®
 

Farmácia Beleza < 30 min 

Elancyl
®
 e Klorane

®
 da Pierre 

Fabre
®
 

Farmácia Beleza < 30 min 

HeltiQ
®
 Varicela, NaturDent

®
 e 

GastroCalm
®
 

Farmácia Beleza < 30 min 

Spidiplast
®
 da Zambon

®
 Farmácia Beleza < 30 min 
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Anexo 3: Apresentação sobre a pediculose capilar 
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Anexo 3: Apresentação sobre a pediculose capilar (continuação) 
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Anexo 4: Panfleto sobre a escabiose 
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Anexo 4: Panfleto sobre a escabiose (continuação) 
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Anexo 5: Panfleto sobre a saúde oral 
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Anexo 5: Panfleto sobre a saúde oral (continuação) 

 

 



 

 

 


