
Indicação Farmacêutica nas 
Ectoparasitoses e Picadas de Insectos

Coimbra, 19 de Outubro 2017
14h00 - 19h00

Este curso pretende qualificar os farmacêuticos comunitários para 
realizarem a consulta farmacêutica nos Transtornos Menores da Pele, 
de elevada prevalência, e que exigem da parte dos farmacêuticos 
comunitários uma intervenção adequada com base na avaliação dos 
resultados clínicos alcançados.
O curso permite aos farmacêuticos adquirem confiança na intervenção 
nas ectoparasitoses na medida em que a metodologia de ensino é 
baseada em casos práticos que permitem abordar as situações mais 
frequentes.
O curso abordará as ectoparasitoses tais como a pediculose e a 
escabiose permitindo realizar a avaliação diferencial entre cada uma 
delas. Como extensão a este curso inclui-se um módulo de formação de 
picadas de insetos.
Os formadores com mais de 20 anos de prática em consulta 
farmacêutica nos transtornos menores da pele orientarão os alunos no 
sentido de adquirirem competências na avaliação das ectoparasitoses, 
intervenção farmacêutica e eventual elaboração de relatório 
farmacêutico que encaminhe o doente para outro profissional de saúde.
Este curso de Indicação Farmacêutica nas ectoparasitoses pretende ser 
um contributo para melhorar as competências profissionais na área da 
pele dos farmacêuticos e disponibilizar mais um serviço farmacêutico à 
comunidade.
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Objetivos 
Capacitar os farmacêuticos comunitários para a intervenção 
farmacêutica no âmbito das ectoparasitoses.

Destinatário
Farmacêuticos comunitários em exercício.

Unidades Programáticas
Conceito de Indicação Farmacêutica nos Transtornos Menores;
Caracterização das ectoparasitoses como Transtornos Menores;
As ectoparasitoses como problema de saúde: Pediculose, 
escabiose;
Avaliação da farmacoterapia nas ectoparasitoses;
Terapêutica das ectoparasitoses;
Indicação Farmacêutica nas ectoparasitoses;
Picadas de insetos.
Resolução de Casos Práticos.
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Metodologia: Número de horas de contacto: 5 horas presenciais | 
Número de horas total: 10 horas | Número de alunos: 16-20 
alunos.

Horário: 14h00 - 19h00 (o ensino é baseado na resolução de 
casos práticos. A avaliação final consiste na resolução de um caso 
prático. A aprovação final do Curso é condicionada pela avaliação 
final)

Datas e Locais: Coimbra – Sede Regional do Centro da OF, 19 
de outubro

Valores da Inscrição*: 
• Membros da Secção Regional do Centro OF – 25 €
• Outros – 50 €

Coordenação: Henrique J.  Santos. Farmacêutico, BSc, PharmD, 
MSc, EFC (OF), EFI (OF)

Docentes: 
Henrique J. Santos. Farmacêutico especialista em Farmácia 
Comunitária. Mestre (DEA) em Farmácia Assistencial pela Universidade 
de Granada. Foi diretor do Mestrado em Cuidados Farmacêuticos na 
Universidade Lusófona e docente de Indicação Farmacêutica e 
Farmácia Prática no Mestrado em Ciências Farmacêuticas.


