


Dados do Aluno 

Nome:  _________________________________________________  

Número da matrícula: _____________________________________  

Endereço:  ______________________________________________  

Bairro:  _________________________________________________  

Cidade:  ________________________________________________  

Telefone: _______________________________________________  

Anotações Gerais: ________________________________________  

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 

Balconista de Farmácia V5 
  



Balconista de Farmácia V5 

Trabalhar em uma drogaria exige muita responsabilidade. Para uma 
boa qualidade de atendimento, temos que conhecer nossos produtos e 
termos a empatia necessária para compreender as necessidades dos 
clientes que vêm até a nossa drogaria. Além de conhecer os 
medicamentos, também podemos ofertas outros tipos de produtos 
para o bem estar-estar do cliente. Neste curso, aprenderemos os 
procedimentos necessários para um bom atendimento, iremos 
aprender técnicas de vendas para aumentar o seu ticket médio e sobre 
vários tipos doenças e medicamentos que podem servir para a situação 
de cada tipo de cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcas Registradas: 

Todas as marcas e nomes de produtos apresentados nesta apostila são 
de responsabilidade de seus respectivos proprietários, não estando a 
editora associada a nenhum fornecedor ou produto apresentado nesta 
apostila. 

 
Método CGD® - Todos os direitos reservados. 
Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia autorização.  
O Método CGD é um produto da Editora CGD. 

  



Controle de Presença 

Data Aula e Passo Anotações 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 

____/____/_____ ___________ ________________ 



Índice 

AULA 1 – LIDERANÇA E VENDAS ................................................................................. 7 
VENDAS X ATENDIMENTO AO CLIENTE ................................................................................. 7 
PROATIVIDADE ................................................................................................................. 9 
LIDERANÇA ...................................................................................................................... 9 

AULA 2 - COTIDIANO DE UMA DROGARIA ................................................................ 11 
ÓRGÃOS REGULADORES ................................................................................................... 11 
ORGANIZAÇÃO, ORGANOGRAMA E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ............................................. 11 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POP) ................................................................. 12 
FARMÁCIA POPULAR ....................................................................................................... 13 
CAIXA (FORMA DE PAGAMENTO) ...................................................................................... 14 

AULA 3 – FARMACOLOGIA I ...................................................................................... 15 
FORMAS FARMACÊUTICAS ................................................................................................ 15 
FORMAS DE ADMINISTRAÇÃO ........................................................................................... 16 
FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA .......................................................................... 17 
FARMACOCINÉTICA ......................................................................................................... 17 
FARMACODINÂMICA ....................................................................................................... 18 

AULA 4 – FARMACOLOGIA 2 ..................................................................................... 19 
REAÇÕES ADVERSAS E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ......................................................... 19 
FASES CLÍNICAS DE LIBERAÇÃO DE MEDICAMENTOS.............................................................. 20 
REFERÊNCIA X GENÉRICOS X SIMILAR .................................................................................. 22 

AULA 5 – ALOPATIA, HOMEOPATIA E FITOTERAPIA .................................................. 22 
HOMEOPATIA ................................................................................................................ 23 
ALOPATIA...................................................................................................................... 24 
FITOTERAPIA .................................................................................................................. 24 

AULA 6 – SÍNDROME METABÓLICA I ......................................................................... 26 
DIABETES ...................................................................................................................... 26 
DISLIPIDEMIAS ............................................................................................................... 29 

AULA 7 – SÍNDROME METABÓLICA II........................................................................ 30 
HIPERTENSÃO ................................................................................................................ 30 
OBESIDADE ................................................................................................................... 32 

AULA 8 – A SAÚDE DA MULHER ................................................................................ 34 
APARELHO REPRODUTOR FEMININO ................................................................................... 34 
MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS ........................................................................................ 35 

AULA 9 – DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS ............................................... 38 
AIDS ........................................................................................................................... 40 

AULA 10 – SAÚDE MENTAL ....................................................................................... 40 
ANSIEDADE E DEPRESSÃO ................................................................................................ 41 
MEDICAMENTOS ............................................................................................................ 41 



CÁLCULOS NA DISPENSAÇÃO ............................................................................................. 43 

AULA 11 – DOR E INFLAMAÇÃO ................................................................................ 44 

AULA 12 – RINS E FÍGADO ......................................................................................... 48 
AÇÃO DO FÍGADO NA DEPURAÇÃO DE MEDICAMENTOS ........................................................ 48 
SISTEMA UNRINÁRIO E MEDICAMENTOS ............................................................................. 49 

AULA 13 – SAÚDE NA GERIATRIA I ............................................................................ 51 

AULA 14 – SAÚDE NA GERIATRIA II ........................................................................... 54 
PROBLEMAS DEGENARATIVOS - OSSOS ................................................................................ 54 
PROBLEMAS DEGENARATIVOS – RINS E FÍGADO .................................................................... 56 

AULA 15 – DOENÇAS DE INVERNO ............................................................................ 57 

AULA 16 – VACINAS .................................................................................................. 60 
ORIGEM DA VACINA ........................................................................................................ 60 

AULA 17 – SISTEMA CARDÍACO ................................................................................. 63 
ARRITIMIA E ANTIARRÍTIMICOS .......................................................................................... 64 
VASOS SANGUÍNEOS ........................................................................................................ 65 
PROBLEMAS CIRCULATÓRIOS ............................................................................................. 65 

AULA 18 – ANTIBIÓTICOS .......................................................................................... 67 
CLASSES DE ANTIBIÓTICOS ................................................................................................ 68 
CÁLCULOS NA DISPENSAÇÃO ............................................................................................. 69 

AULA 19 – SISTEMA GASTROINTESTINAL I ................................................................. 70 
MEDICAMENTOS ............................................................................................................. 71 
LAXANTES ...................................................................................................................... 72 

AULA 20 – SISTEMA GASTROINTESTINAL II ................................................................ 74 
VITAMINAS .................................................................................................................... 75 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES ............................................................................................ 76 

AULA 21 – PELE I ....................................................................................................... 77 
MICOSES E ALERGIAS ....................................................................................................... 78 
ACNES .......................................................................................................................... 79 
QUEIMADURAS ............................................................................................................... 80 

AULA 22 – PELE II ...................................................................................................... 82 
HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS - HPC .............................................................................. 82 
HIDRATANTES ................................................................................................................. 82 
PROTETOR SOLAR ............................................................................................................ 83 
MAQUIAGENS ................................................................................................................ 84 

AULA 23 – PRODUTOS PARA O CABELO .................................................................... 86 
XANPUS E CONDICIONADORES ........................................................................................... 87 
CREMES DE PENTEAR ....................................................................................................... 88 



GEL................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 
TINTAS PARA CABELO ...................................................................................................... 88 

AULA 24 – TÉCNICAS DE VENDA DE COSMÉTICOS ..................................................... 89 

AULA 25 – MEDIR FATORES BIOLÓGICOS .................................................................. 93 
MEDIÇÃO DE GLICEMIA ................................................................................................... 93 
AFERIÇÃO DA PRESSÃO .................................................................................................... 94 
INJETÁVEIS .................................................................................................................... 95 

 AULA 26 - COTIDIANO DE UMA DROGARIA (EXTRA) ................................................ 96 

AULA 27 - FONTES DE INFORMAÇÃO (EXTRA) .........................................................100 

EXERCÍCIOS TEÓRICOS .............................................................................................104 
EXERCÍCIOS REFERENTES ÀS LIÇÕES DE 01 A 05 ................................................................... 104 
EXERCÍCIOS REFERENTES ÀS LIÇÕES DE 06 A 10 ................................................................... 106 
EXERCÍCIOS REFERENTES ÀS LIÇÕES DE 11 A 15 ................................................................... 109 
EXERCÍCIOS REFERENTES ÀS LIÇÕES DE 16 A 20 ................................................................... 111 
EXERCÍCIOS REFERENTES ÀS LIÇÕES DE 21 A 24 ................................................................... 114 

 



Balconista de Farmácia V5 7 

Aula 1 – Liderança e Vendas 

Vendas X Atendimento Ao Cliente 

Trabalhar em uma drogaria exige 
muita responsabilidade dos 
colaboradores, precisamos entender a 
situação do cliente que está vindo 
adquirir o medicamento, precisamos 
conhecer as particularidades dos 
produtos comercializados, e, com tudo 
isso em mente, temos que saber 
oferecer os produtos promocionais. 

Para uma boa qualidade de 
atendimento, temos que ter, 
primeiramente, a empatia necessária 
para compreender as necessidades dos 

clientes que vêm até a nossa drogaria. Será que está doente? Será que 
um parente (mãe, pai, filho, filho, esposa ou marido) não está doente? 
Será que não veio direto do Hospital? Será que não recebeu um 
diagnóstico que mudará sua vida para sempre, como Hipertensão ou 
Diabetes? 

Em nossa mente, para uma boa venda, temos que identificar as 
motivações do cliente, conhecer bem a gama de produtos que temos a 
disposição e saber qual sanará as suas necessidades.  

Além dos medicamentos, que devemos conhecer, temos a nossa mão 
outra gama de produtos que podemos ofertar. Se a pessoa é diabética, 
já mostrou para ele os suplementos alimentares específicos para esse 
público? Se a pessoa é Hipertensa, 
apresentou para ela o aparelho de 
aferição de pressão? Se a pessoa 
vem comprar um esparadrapo, já 
pensou em oferecer uma faixa? 

Na drogaria há outra gama de 
produtos que devemos conhecer e 
deve estar na “ponta da língua”,  
são os HPC’s (higiene pessoal e 
cosméticos). Estes produtos, 
diferente dos medicamentos, 
podemos oferecer à vontade.  
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Você sabe qual é a diferença entre 
xampus e condicionadores? Quando 
indicar um creme de hidratação? 
Sabe como funciona um protetor  
solar? Quais são os tipos de pele que 
podemos indicar um hidratante? E 
tintas de cabelo, como misturar as 
cores? Qual o tratamento podemos 
oferecer antes e depois de uma 
descoloração capilar? Por ter uma 
gama de produtos muito diferentes 
entre si, precisamos entender suas 

características para podermos oferecê-los. 

Esse curso vem com o propósito de mostrar a você as diferenças desses 
produtos, torná-lo apto a dar segurança ao cliente no uso racional de 
medicamentos, mas dar-lhe também o conhecimento de quando e 
como oferecer os produtos, aumentar seu ticket médio, suas vendas e  
melhorar seu desempenho. 

Mas como oferecer os produtos em uma drogaria se os clientes vêm a 
nós bem sensíveis? 

Como dito mais a cima, precisamos ter empatia, observar como o 
cliente chega na loja. Nossa comunicação corporal não mente, ela diz 
muito sobre nós mesmos e a resposta à abordagem também, o cliente 
foi cordial? Foi simpático? Foi 
seco? Foi exasperado? Isso 
nos dá uma ideia do estado 
mental dele. 

Há também pessoas que vão 
à drogaria somente para 
comprar os HPC´s, 
geralmente elas vão direto à 
gôndola com as mercadorias, 
e quando as abordamos falam 
“só estou dando uma 
olhadinha!”, como proceder? 

Em todo o processo de venda, 
precisamos deixar o cliente à 
vontade, às vezes temos que 
deixá-lo falar (se tivermos tempo), às vezes temos que ser assertivos 
e rápido, às vezes uma mescla desses dois processos. O importante é  



Balconista de Farmácia V5 9 

envolver a pessoa, deixá-la interessada 
nos seus produtos e no que  tem a dizer. 
Portanto criar um canal de comunicação 
com o cliente é sumariamente 
importante, o vendedor tem que 
perceber qual é a melhor forma de 
chegar ao cliente, se já é um cliente 
usual da drogaria é mais fácil, pois já 
temos as informações sobre a sua vida, 
para clientes novos ou que vão pouco à 
drogaria, observamos a forma que ele 
enxerga o mundo, as palavras que  
usam, a forma que se expressam, isso 
tudo nos faz lançar mão das técnicas de 
venda.  

Se o cliente é aquele que gosta mais de 
ouvir sobre o produto, falamos para ele sobre as qualidades do mesmo, 
se é um cliente que gosta de ver o produto, o colocamos na sua mão, 
se é aquele cliente que pediu para dar uma olhadinha, damos a ele um 
espaço, mas não o deixamos totalmente solto, para aproveitar quando 
for o momento para realizar a abordagem. 

Proatividade 

Para ser um bom vendedor, o colaborador tem que possuir 
proatividade, pois vender é um processo ativo. Se você ficar parado no 
balcão esperando o cliente vir até você, suas vendas serão uma; se for 
atrás, buscar a venda, tentar sanar as necessidades dos clientes, sua 
venda será outra. 

A proatividade também ajudará você a desenvolver uma outra 
habilidade muito importante no mundo corporativo, a liderança. 

Liderança 

Podemos definir liderança como a capacidade de influenciar pessoas a 
um objetivo comum, não é necessário estar em um cargo de gestão 
para se desenvolver a liderança como um balconista, por exemplo, 
você pode ajudar a equipe a desenvolver as ações para atingir uma 
meta específica influenciando seus colegas a venderem, melhorando 
suas técnicas de venda. 

Há quatro tipos de líderes, os autocráticos, os democráticos, os liberais 
e os situacionais: 



10 Balconista de Farmácia V5 

 Autocráticos: são os líderes autoritários, ou 
seja, o líder impõe suas ideias ao grupo, não 
há diálogo, são dominadores e temidos pelo 
grupo, entretanto o grupo só trabalha 
quando ele está presente. A vantagem desse 
tipo de liderança é a rapidez na  tomada de 
decisões, tornando os processos mais rápidos 
e mais produtivos, porém a equipe pode ficar 
desmotivada e com moral baixa. 

 Democráticos: são os líderes participativos, 
onde cada membro é estimulado a participar 
do planejamento da ação, criação de metas e 
execução das tarefas, a participação da 
equipe como um todo é estimulada e 
recompensada, sendo o líder o suporte da 
equipe. Nesse cenário, a equipe é bem 
motivada e com moral em alta, entretanto, 
quando a demanda é urgente ou a equipe é 
inexperiente, o líder deve ter a decisão final. 

 Liberais: aqui há a confiança total e 
irrestrita na equipe, o líder delega as funções, 
permitindo total liberdade. Aqui o líder age como facilitador e 
estimulador da criatividade da equipe, porém esta liderança não 
vai bem em equipes onde os membros não possuem conhecimento 
ou experiência e tomadas de decisões ou determinados processos 
técnicos. 

 Situacionais: neste tipo de liderança, o líder tem um tipo de ação 
conforme o nível de maturidade profissional, conhecimento e 
comprometimento do funcionário. Para cada tipo de pessoa ele dá 
um feedback diferente. 

As habilidades pessoais que devemos desenvolver para melhorar a 
nossa liderança são autoconhecimento, capacidade de comunicação, 
comprometimento, capacidade de inspirar, habilidades técnicas da 
área, honestidade, transparência, empatia, resiliência. Portanto, temos 
que nos inspirar e inspirar as pessoas ao nosso  redor, colocar essas 
qualidades em todos os ambientes de nossa vida, seja no trabalho, em 
um cargo de gestão ou operacional, na nossa família com nossos pais, 
mães, esposas, maridos, filhos e filhas, alinhar nossos objetivos 
profissionais e pessoais, nos tornando pessoas melhores.  
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Aula 2 - Cotidiano de uma Drogaria 

Órgãos Reguladores 

Para uma drogaria funcionar, é necessária uma gama 
de autorizações de vários órgãos diferentes. Entre eles, 
podemos citar a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), a Vigilância Sanitária Municipal 
(VISA), a Prefeitura, a Junta Comercial do Estado de 
São Paulo (JUCESP) e o Conselho Regional de Farmácia 
(CRF).  

Cada órgão fiscaliza uma etapa do funcionamento da 
drogaria; a ANVISA cuida das autorizações para a 
comercialização de produtos controlados e o tipo de 
serviço farmacêutico disponibilizado na Drogaria; a 
VISA cuida da regulação dos procedimentos de 

funcionamento da empresa; a Prefeitura fiscaliza os procedimentos 
físicos da Drogaria, como as condições do prédio onde a empresa está 
instalada e se há autorização dos bombeiros; a JUCESP cuida da parte 
fiscal da empresa e se esta está em dia com suas obrigações fiscais; o 
CRF fiscaliza se há presença do farmacêutico na Drogaria e se os 
serviços farmacêuticos estão alinhados com a literatura. 

Organização, Organograma e Documentos Necessários 

Vamos tomar como exemplo o processo legal de abertura de uma 
drogaria. Você já tem o ponto, já o reformou pelas normas técnicas da 
ANVISA, já comprou as prateleiras e os balcões, agora precisa da 
autorização para abrir a loja. Para tanto, precisa do Alvará de 
funcionamento da Prefeitura, autorização do corpo de bombeiros para 
o prédio, cadastrar o CNPJ e Inscrição Estadual da empresa e uma 
autorização do JUCESP, onde conste o CNE da empresa e os CBO´s 
vinculados a eles. Com estes documentos em mãos, já dá para fazer a 
primeira compra de produtos para colocar na drogaria.  

Com o farmacêutico contratado, seja por carteira 
de trabalho assinado ou contrato de autônomo, ir 
até a Vigilância Municipal solicitar uma visita do 
fiscal e, assim que liberado, obter o CIVISA. Após 
a liberação deste documento, o proprietário 
deverá se dirigir ao CRF para protocolar a 
Assunção do Responsável Técnico, ou seja, o 
farmacêutico, obtendo assim o Certificado de 
Regularidade do órgão. 
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Com estes documentos em mãos, a drogaria já pode abrir suas portas, 
entretanto, ainda é necessário mais um passo. Assim que a drogaria 
abrir, é necessário fazer um cadastro da empresa, do representando 
legal (dono da empresa) e do Responsável Técnico (farmacêutico) pela 
empresa no site da ANVISA; após esse cadastro, é necessário 
protocolar a Autorização de Funcionamento da empresa, onde o CIVISA 
é vinculado, e os serviços farmacêuticos prestados pela empresa são 
cadastrados. Vale ressaltar que este último processo é que vai 
autorizar a compra de medicamentos controlados pela empresa e 
subsequentemente a venda. 

Todos esses processos são pagos e seu tempo de tramite leva em 
média de 2 a 4 meses. Como vimos, por último são cadastrados os 
serviços farmacêuticos. Mas quais são eles? Segundo a RDC 44/2009, 
os serviços farmacêuticos são, além da dispensação de medicamentos, 
a aferição de pressão, a coleta de glicemia capilar, a inalação, a 
aplicação de injetáveis, e os serviços de Farmácia Clínica inerentes ao 
consultório farmacêutico, onde cada serviço tem sua estrutura predial 
própria para ser liberada pelos Órgãos Fiscalizadores. 

A RDC 44/2009 também especifica que a empresa deve possuir um 
documento contendo as Boas Práticas de Dispensação com todos  os 
procedimentos dentro da drogaria, além de um Manual de 
Gerenciamento de resíduos descrevendo o processo de descarte de 
medicamentos vencidos. 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP) 

O Manual de Boas Práticas de Dispensação é um 
documento que contém todos os Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP) de uma drogaria, 
esses procedimentos descrevem os passos 
necessários para tomar alguma ação dentro da 
empresa. Por exemplo, quais são os passos 
para receber uma mercadoria do fornecedor? 
Quais são os passos para realizar uma venda de 
medicamentos controlados? Quais são os 
passos para limpar a loja? Quais são os 

procedimentos para operar o caixa da drogaria? Todos esses 
procedimentos deverão estar descritos no POP.  

Mas quais são os procedimentos realizados em uma drogaria? Vamos 
seguir o caminho do produto pela loja. Os produtos chegam à empresa 
entregues pelo fornecedor, eles vêm armazenados em caixas em 
conjunto com uma relação remessa que geralmente é a nota fiscal de 
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venda do fornecedor para a drogaria. Os produtos então são 
acondicionados em locais intermediários, sem contato direto com o 
chão, para a conferência com a relação de remessa, se não há 
nenhuma divergência entre os produtos e suas quantidades, eles são 
etiquetados (quando vem ao caso) e armazenados em seus respectivos 
locais. 

Os locais de armazenamento dos produtos diferem quanto ao tipo de 
produto, se são medicamentos, ficam para dentro do balcão, se forem 
produtos de HPC, são armazenados em gôndulas no ponto de venda, 
geralmente à mão do cliente para o autoatendimento.  

Na maioria das drogarias os medicamentos são armazenados em 
ordem alfabética, diferenciando-os em referência, similar e genérico. E 
os produtos de HPC são armazenados pelo tipo, por exemplo, produtos 
de cabelo, produtos para pele, sabonetes, desodorantes, higiene 
dental, higiene feminina, higiene masculina, produtos para o bebê e a 
criança, curativos, produtos para 
necessidades especiais (como produto 
para pessoas com Diabetes e 
Hipertensão), vitaminas, fitoterápicos 
de venda livre e produtos para 
academia. O estoque desses produtos 
em seus locais de armazenamento 
devem ser conferidos de tempos em 
tempos.  

Farmácia Popular 

Após o armazenamento dos produtos vêm os procedimentos de venda 
que foram abordados na aula anterior, além disso há procedimentos 
para a venda de medicamentos controlados que serão abordados em 
próximas aulas. Neste capítulo, iremos abordar os procedimentos de 
venda no Programa Aqui Tem Farmácia Popular e nos descontos de 
laboratório, também chamado de Programa de Benefício do 
Medicamento (PBM). 

O Programa Aqui Tem Farmácia Popular é um programa do governo 
federal onde a drogaria precisa se cadastrar e isenta o cliente do 
pagamento de alguns tipos de medicamentos para Hipertensão, 
Diabetes e Asma e tem descontos em alguns medicamentos para 
Rinite, Dislipidemia e Anticoncepção. 

A empresa recebe o valor dos produtos do governo federal onde este 
paga mediante uma tabela criada por ele e, para realizar a venda, 
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alguns requisitos devem ser respeitados: o cliente deve trazer uma 
receita com o medicamento referido, RG e CPF. Para casos onde o 
titular da receita não pode comparecer à drogaria, há uma procuração 
específica onde ele autoriza outra pessoa a pegar.  

A receita tem a validade de 180 dias e o cliente leva medicamentos 
para um mês de tratamento. O Programa de Benefício do Medicamento 
(PBM) é um convênio entre a Indústria de medicamentos e a drogaria, 
onde o cliente cadastrado no programa da Indústria tem acesso a 
descontos na compra do medicamento.  

Cada Indústria tem seu programa e suas regras, portanto, não dá para 
descrever todos aqui, mas tem uma coisa em comum, é necessário 
realizar o cadastro no programa, e o cliente deve ter uma prescrição 
do medicamento, já que é vinculado ao CRM do médico.  

Caixa (Formas De Pagamento) 

Para finalizar os procedimentos 
dentro de uma drogaria, tem o final 
da venda, o cliente passando pelo 
caixa, pagando pela mercadoria. No 
caixa, o cliente pode pagar com 
dinheiro, onde o operador deve 
realizar contas para identificar o troco 
para o cliente, além disso, o cliente 
pode pagar mediante cartão de 

crédito ou débito, por convênios firmados entre a empresa que o cliente 
trabalha e a drogaria ou ainda pelo Programa Aqui Tem Farmácia 
Popular.  

Pagamento com cartão de crédito/débito: o procedimento envolve  
em manusear as chamadas “maquininhas 
de cartão” onde o operador escolhe a opção 
crédito ou débito, coloca o valor da compra 
e o cliente autoriza a operação mediante 
uma senha.  

Pagamento por convênio: o cliente 
possui um cadastro realizado mediante uma 
lista fornecida pela empresa conveniada 
com seu nome e limite de compra, o 
operador imprime uma nota fiscal de venda que o cliente assina e 
autoriza o desconto do valor em folha de pagamento, posteriormente 
a drogaria recebe o valor da empresa conveniada.  



Balconista de Farmácia V5 15 

Programa Aqui Tem Farmácia Popular: o operador imprime uma 
nota fiscal de venda específica do programa onde o cliente deve assinar 
por extenso seu nome, posteriormente o Governo Federal paga à 
drogaria o valor retirado pelo cliente. 

Aula 3 – Farmacologia I 
Nas aulas anteriores, vimos como é o processo de venda dentro de 
uma drogaria, características de um líder, a parte burocrática e os 
processos dentro da empresa, a partir de agora, vamos entrar nos 
conhecimentos técnicos necessários para você poder vender os 
produtos com maior propriedade, poder identificar possíveis problemas 
nos tratamentos medicamentosos do cliente, para encaminhá-lo ao 
farmacêutico e como argumentar e contra argumentar no processo de 
venda de HPC´s e indicar produtos isentos de prescrição. 

Formas Farmacêuticas 

Para tanto, vamos começar com uma 
introdução aos conceitos básicos de 
farmacologia, entendendo como um 
medicamento age no organismo. 

Mas o que é um medicamento? 
Medicamento é um produto final, que 
passou por processos científicos, onde 
sua eficácia e segurança foram 
determinados com rigor, ética e 
confiabilidade. Ele foi fabricado em 
local específico, onde passou por 

processos de Boas Práticas de Fabricação com controle de qualidade 
rigoroso para chegar às prateleiras das drogarias. Portanto, um 
medicamento difere de um remédio simples, que é definido por tudo 
que faz pela cura de determinado processo maléfico. 

Um abraço é um remédio, um chá é um remédio, uma conversa é um 
remédio, entretanto esses exemplos não são medicamentos. 
Chegamos então à conclusão que todo medicamento é um remédio, 
mas nem todo remédio é um medicamento. 

O medicamento é um produto final que é formado pelo fármaco, 
substância que faz o efeito medicamentoso; e pelo excipiente, produto 
que possui várias funções, que irão desde a estabilidade do 
medicamento ajudar na absorção do fármaco até ajudar no efeito 
medicamentoso de alguns produtos. 
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Existem várias formas de medicamento, eles podem ser: 

 Sólidos: comprimidos e cápsulas. 

 Semissólidos: cremes e pomadas.  

 Líquidos: xaropes e loções. 

Aqui vale ressaltar alguns cuidados gerais em suas formas 
farmacêuticas: as cápsulas não devem ser abertas, os comprimidos se 
não possuírem sulcos não devem ser cortados ao meio, algumas 
formas farmacêuticas líquidas devem ser colocadas na geladeira após 
abertas (veremos isso na aula de antibióticos). 

Formas De Administração 

Essa variabilidade de formas farmacêuticas se deve às variadas formas 
que estas podem ser administradas. Como vias de administração, 
podemos citar: as parenterais, enterais e as tópicas. 

Vias tópicas: são as vias de administração 
que possuem ação local, ou seja, só no local 
onde são aplicadas e constituem, em sua 
maioria, nas formas farmacêuticas 
semissólidas, apesar de podermos  considerar 
também pastilhas e colírios. Os locais de ação 
mais comuns são a pele e as mucosas. 

Vias parentais: são aquelas que não passam 
pelo trato gastrointestinal, ou seja, estômago 
e intestino, nelas o fármaco não passam por 
um processo denominado metabolismo de 
primeira passagem, e por isso, seu tempo de 
ação é rápido e seu efeito sistêmico, ou seja, espalhado pelo corpo, 
por isso, são medicamentos usados em emergências médicas. Como 
exemplo desta via de administração, temos os medicamentos 
injetáveis, os cremes vaginais e os comprimidos sublinguais. 

Via enteral: é aquela via que passa pelo sistema gastrointestinal, ou 
seja, estômago e intestino. São os medicamentos orais em sua 
maioria, possuem efeito sistêmico, mas o início de seu tempo de ação 
é longo podendo chegar a 1h 30min. Nesta via, o medicamento passa 
pela boca, esôfago, estômago e intestino, onde são absorvidos e  
chegam ao sangue pelo sistema porta enterepático indo até o fígado, 
onde sofre o metabolismo de primeira passagem e algumas moléculas 
do fármaco são metabolizados e excretados; as moléculas 
sobreviventes do processo de metabolização então são distribuídas 
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pelo corpo onde farão o efeito farmacológico.  Como exemplo de 
formas farmacêuticas dessa via de administração, temos os 
comprimidos, as cápsulas e os xaropes. 

Farmacocinética E Farmacodinâmica 

Para entendermos melhor os processos das ações do fármaco no 
organismo, existe uma ciência denominada Farmacologia e para efeitos 
didáticos, dividimos em dois processos: a Farmacocinética e a 
Farmacodinâmica. 

Farmacocinética 

A Farmacocinética trata do 
caminho percorrido pelo 
organismo e podemos 
dividi-la em outros quatro 
processos: Absorção, 
Distribuição, Metabolismo e 
Excreção. 

A Absorção é processo da 
passagem do fármaco da luz 
do intestino e estômago 
para o sangue e para tanto 
algumas características 

químicas do fármaco devem ser levadas em consideração.  

Quanto mais apolar for um fármaco, ou seja, quanto mais a tendência 
da carga inerente da molécula for próxima a zero, mais fácil será sua 
absorção, também é considerado o tamanho da molécula, pois quanto 
menor ela for, mais facilmente será absorvida.  

Para alguns fármacos a absorção depende do pH do meio, então se o 
fármaco um ácido fraco, sua absorção será melhor no estômago, se for 
uma base fraca, sua absorção será mais facilitada no intestino. 

A distribuição do medicamento pelo corpo depende da interação do 
fármaco com as proteínas do sangue, principalmente a albumina 
humana, proteína que está em maior concentração no sangue e é 
responsável pelo transporte de substância pelos vasos sanguíneos.  

Quanto maior for a interação entre o fármaco e a albumina mais ela 
será distribuída. Outro fator a se considerar, é a interação entre o 
fármaco e o tecido alvo, que deverá ser maior do que a interação 
fármaco-albumina, para o fármaco se desligar da proteína e se ligar no 
tecido alvo.  
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A metabolização do fármaco se dá no fígado e ela consiste em deixar 
o fármaco mais polar, ou seja, a somatória das cargas aparentes da 
molécula ser diferente de zero, para facilitar sua excreção. Ela ocorre 
no fígado, com uma proteína chamada Citocromo P 450 (CYP) e 
acontece em duas etapas. 

Primeiro ocorre uma reação química de óxido redução, onde algumas 
partes da molécula do fármaco são transformadas e após isso ocorre 
conjugação a uma substância produzida pelo próprio corpo, ou seja, 
ela é ligada à molécula do fármaco.  

Na Excreção, o fármaco é eliminado do organismo através da urina, 
mas pode ocorrer também por outras vias como a fezes.  

Aqui, como na absorção, também depende da carga inerente do 
fármaco, sendo aqui, quando mais polar é um fármaco, melhor será a 
sua excreção.  Aqui também podemos regular a excreção pelo pH da 
urina, onde uma urina mais básica favorece a excreção de ácidos 
fracos, e uma urina mais ácida favorece a excreção de bases fracas. 

Farmacodinâmica 

Para finalizar esta aula, vamos dar uma 
olhada na Farmacodinâmica, que é a 
ciência que estuda a ação do fármaco 
propriamente dita, seus mecanismos de 
ação no organismo.  Para tanto, temos 
que entender a fisiologia natural do 
corpo para entender como os fármacos 
podem mudá-lo. 

Os fármacos podem se ligar a 
receptores de membrana celular, ou 
então nucleares, para induzir ou 
bloquear uma reposta fisiológica; 

podem induzir uma enzima ou bloqueá-la, para aumentar a ação desta 
ou então não deixar que a cascata de reações metabólicas induzidas 
por essa enzima aconteça; eles podem neutralizar físicoquimicamente 
uma substância produzida pelo corpo; podem aumentar ou diminuir a 
produção de alguma substância endógena e podem aumentar ou 
diminuir a ação de determinada célula, tecido ou órgão. 

Essas ações farmacodinâmicas serão apresentadas aula a aula, para 
entender como os medicamentos agem para curar, ou ao menos 
controlar, os processos de adoecimento do organismo.  
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Aula 4 – Farmacologia 2 
Na aula passada, começamos a nossa conversa sobre medicamentos, 
vimos o que é um medicamento, as vias de administração e como ele 
age no corpo. Nesta aula, vamos retomar essa ação dos 
medicamentos, explicar como um medicamento é concebido e as 
diferenças na hora da comercialização deste medicamento. 

Reações Adversas E Interações Medicamentosas 

Retomando em como o medicamento age no 
corpo, vamos falar um  pouco sobre Reações 
Adversas e Interações Medicamentosas. 

Imaginem um fármaco que está absorvido e está 
se espalhando pelo organismo pegando carona 
com a albumina. Ele é uma substância química, 
não escolhe o lugar em que irá reagir, 
simplesmente acontece uma interação química 
entre o fármaco e uma estrutura no organismo 
alheia ao efeito farmacológico planejado.  

É assim que acontece uma Reação Adversa, um 
efeito não esperado no organismo em 
decorrência da ação de um medicamento. As reações adversas podem 
acontecer por uma reação de hipersensibilidade do organismo, ou seja, 
uma reação alérgica. O fármaco de alguma maneira, para aquela 
pessoa, desencadeia uma reação do Sistema Imune que causa a 
alergia e infelizmente não há como sabermos desse tipo de reação 
adversa antes da pessoa ter contato com o fármaco. 

Outro tipo de reação adversa está ligada à ação do fármaco, que tem 
uma afinidade com um tipo de receptor e, quando a concentração deste 
aumenta, ele também interage com um outro receptor parecido em 
outro órgão do organismo.  

Um exemplo disso, são os medicamentos β2 (beta 2) adrenérgicos que 
promovem broncodilatação em pacientes com falta de ar. O que acaba 
acontecendo aqui, é que estes medicamentos podem também interagir 
com um outro receptor o β1 (beta 1) que fica no coração, causando 
taquicardia, por isso, quando uma pessoa usa Salbutamol ou faz uma 
inalação com Fenoterol, pode ter “batedeira” no coração. 
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Um terceiro tipo é a reação idiopática, ou seja, não 
sabemos como essa reação ocorre, só sabemos 
que ela ocorre, sem planejamento ou ideia do 
porquê. Por exemplo, algumas pessoas que 
tomam Fluoxetina perdem o sono, entretanto, 
outras pessoas que tomam o mesmo medicamento 
podem ter mais sono. 

Com relação às Interações medicamentosas, 
podemos ter a interação fármaco-fármaco e a 
interação fármaco-alimento. Nesta última, 
podemos colocar problemas entre a absorção dos 
medicamentos, por exemplo, o Captopril não pode 

ter alimentos junto com ele no estômago, senão passa direto e não é 
absorvido, portanto se você faz uso desse medicamento, que é um 
anti-hipertensivo após as refeições, as chances da sua hipertensão ficar 
descontrolada é grande. 

Nas interações fármaco-fármaco, podemos destacar as interações 
Farmacocinéticas, Farmacodinâmicas e Físico-Químicas. Na primeira, 
podemos citar quando um fármaco interfere na Absorção de outro, por 
exemplo, Ciprofloxacino e Sal de Fruta; um interfere na Distribuição do 
outro, como AAS e Varfarina; no Metabolismo do outro, como 
Anticoncepcionais e Carbamazepina; e na excreção do outro, como 
bicarbonato de sódio e penicilina. 

As reações farmacodinâmicas ocorrem quando a ação farmacológica de 
um fármaco interfere na ação do outro. Elas podem ter um efeito 
agonista, ou seja, eles se somam ou um efeito antagonista, que um 
bloqueia o outro.  

Nos efeitos agonistas, temos a adição, somação e potencialização. 

As reações físico-químicas são reações que acontecem antes do 
medicamento ser ministrado no paciente. Podem acontecer, por 
exemplo, em uma bolsa de soro, onde se colocarmos morfina e 
furosemida na mesma bolsa, ocorre precipitação de produtos. 
Portanto, quando vimos todos os parâmetros que os fármacos podem 
mudar, é de responsabilidade dos fabricantes de medicamentos terem 
a plena noção da ação do medicamento no organismo. 

Fases Clínicas De Liberação De Medicamentos 

Quando uma molécula com potencial farmacológico é descoberta, há 
uma série de procedimentos que ele deverá passar: temos a fase pré-
clínica, Fase I, Fase II, Fase III e Fase IV. 
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Fase  pré-clínica: a substância 
passa por uma série de testes in 
vitro ou in vivo, ou seja, esta é a 
fase de experimentos em ambiente 
computacional ou em animais. Após 
essa fase, com liberação do 
Conselho de Ética, há um estudo da 
ação da substância no organismo 
humano nas fases de teste clínico I, 
II, III e IV. 

Fase I: o grupo de estudo é 
geralmente pequeno, com pessoas 
sadias, que não tem contato com 
nenhuma droga, lícita ou não. Serve 
para determinar a farmacocinética 
do fármaco no ser humano e qual 
seria a melhor via de administração. 

Fase II: o grupo é maior chegando a 100 pessoas por grupo de estudo, 
aqui já se pesquisa a efetividade do fármaco, pois já usam pessoas 
com a doença-alvo, aqui se começa estudar a segurança do fármaco, 
seus efeitos adversos e reforça a melhor via de administração para o 
medicamento. 

Fase III: há um aprofundamento do estudo das reações adversas, 
pois o grupo de estudo é maior chegando a 800 pessoas por grupo.  
Aqui se realiza testes com relação a terapias já existentes para a 
doença, analisando qual é a melhor opção de tratamento. 

Fase IV: o medicamento já é liberado para a comercialização e fica 
por responsabilidade do pós-venda fazer a farmacovigilância do 
medicamento. Aqui o medicamento entra em contato com todo o tipo 
de situação e podem acontecer reações não previstas. 

Em todas as fases os estudos são randômicos, ou seja, aleatórios e se 
dão pela técnica do duplo cego. Essa técnica consiste em não deixar 
que o médico que está administrando os medicamentos e a pessoa que 
está tomando saiba qual medicamento é administrado, evitando assim 
o efeito placebo. 

Todo esse trâmite pode levar de 10 a 20 anos, e é um procedimento 
muito caro aos laboratórios, por isso a patente é muito importante para 
os laboratórios, pois é a forma de recuperar o investimento feito para  
criar o medicamento. 
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Referência x Genéricos x Similar 

Assim nasce o medicamento de referência, depois de anos de pesquisa 
e desenvolvimento por parte da indústria, ela ainda tem cerca de 10 
anos com a patente ativa, para ter retorno do dinheiro investido com 
a comercialização do produto. 

Quando a patente é quebrada, as Indústrias Farmacêuticas podem 
fazer o medicamento genérico e similar deste fármaco em questão. Os 
medicamentos genéricos são medicamentos que são iguais ao 
medicamento referência, tanto quanto a excipientes da fórmula, forma 
farmacêutica, prazo de validade, entre outros; já o medicamento 
similar pode variar quanto à forma farmacêutica, dose, excipientes e 
prazo de validade. 

Tanto os medicamentos genéricos e similares devem passar pelos 
testes de bioequivalência e biodisponibilidade, sendo os primeiros, 
desde que a lei do genérico foi promulgada em 1999; já os 
medicamentos similares começaram a passar por esses testes em 
2003, sendo que a partir de 2014, não há nenhum medicamento similar 
que não passou por esses testes. 

Os testes de bioequivalência é um teste onde se verifica se as 
características físico-químicas do medicamento em questão são as 
mesmas do medicamento referência, ou seja, seu tempo de dissolução, 

dureza, concentração, estabilidade, 
entre outros. 

Já os testes de biodisponibilidade 
verificam se as propriedades 
farmacocinéticas do medicamento em 
questão são as mesmas do 
medicamento referência, ou seja, se 
serão absorvidos em tempos parecidos, 
se têm a mesma distribuição pelo corpo, 
se o tempo de  metabolização é o 
mesmo e se a excreção ocorre da 
mesma forma.  

Aula 5 – Alopatia, Homeopatia e Fitoterapia 
Até agora nós vimos como é o ambiente dentro de uma drogaria e 
como os medicamentos funcionam no organismo, sua farmacocinética, 
sua farmacodinâmica, reações adversas e interações entre os 
medicamentos. 
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Nesta aula veremos uma outra classificação dos medicamentos, uma 
classificação que tem a ver com o tipo de filosofia de cura deles, se a 
cura se dá pelas diferenças ou se a cura se dá pela semelhança entre 
o medicamento e a doença, estou falando das diferenças entre a 
Alopatia e a Homeopatia. 

Homeopatia 

Para entender melhor esses conceitos, 
começarei falando da Homeopatia. O conceito 
de Homeopatia foi elaborado por 
Hahnemamm no século XVIII, tendo como 
base um dos conceitos de Hipócrates, um dos 
pais da medicina que cunhava “aquele que 
provoca a doença onde ela não existe pode 
provocar a cura para a doença onde ela 
exista”. Portanto, o conceito de Homeopatia é 
que aquela substância que causa a doença 
pode curar, se manipulada da forma correta. 

Para tanto, lá no século XVIII, Hahnemamm 
estudou com muito afinco as substâncias que 

poderiam inferir alguma doença nas pessoas, muitas vezes usando-as 
nele mesmo, para determinar quais são os sintomas daquela doença 
em específico. 

Por exemplo, se uma determinada substância causa vômitos, mal-estar 
gástrico e diarreia, ela mesma, se manipulada corretamente, pode 
curar esses sintomas. 

Vale ressaltar que os sintomas subjetivos também eram considerados 
como sintomas como angústia, tristeza, desespero, felicidade, além 
dos sintomas objetivos como o mal-estar gástrico, dores, processos 
alérgicos, entre outros. 

A Homeopatia de Hahnemamm segue quatro pilares: 

Lei dos semelhantes: onde uma mesma substância que causa o mal  
pode fazer o processo inverso, se bem manipulada. 

Experimentação: onde o médico homeopata 
deve saber quais são os sintomas objetivos e 
subjetivos da doença, para prescrever o 
melhor medicamento. 

Doses mínimas: a quantidade de substância 
que deverá ser utilizada no medicamento 
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manipulado deverá ser a mínima possível, sendo que para algumas 
formulações homeopáticas, podemos comparar a dose como se fosse 
“uma gota da substância em uma piscina olímpica”. 

Remédio Único: apesar que hoje não é muito usada pelos médicos 
homeopatas, a ideia aqui era fechar um diagnóstico único do problema 
da pessoa e prescrever uma única substância para o paciente. 

A explicação do seu efeito, segundo seus estudiosos, se dá pela 
memória da água, onde a cada diluição e a cada preparo, a água da 
solução “aprende” com a “substância mãe” como agir no organismo 
equilibrando tanto o emocional quanto o físico do paciente. 

Hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que 
a Homeopatia seja usada como tratamento adjuvante à Alopatia, ou 
seja, que o primeiro ajude o segundo no processo da cura do paciente, 
mas que não deva ser usado como única fonte de tratamento.  

O Brasil segue essa recomendação da OMS, colocando a Homeopatia 
como parte das práticas integrativas do SUS, e o Conselho Nacional de 
Medicina reconhece a Homeopatia como uma especialização médica. 

Entretanto ela sofre muitos ataques por parte das pesquisas científicas, 
onde indicam que não há diferenças estatísticas bem definidas entre o  
efeito do medicamento homeopático e o placebo.  

Alopatia 

Hahnemamm ainda nos cunha o conceito de Alopatia, segundo ele, 
como tudo que não é Homeopatia. Podemos melhorar esse conceito 
explicitando que Alopatia são todos os medicamentos que curarão por 
ação diferente ao processo de doença. 

Um medicamento alopático é todo aquele medicamento que tem seu 
mecanismo de ação, ou seja, sua farmacodinâmica diferente do 
processo da doença; se tem Hipertensão, prescreve um anti-
hipertensivo; se tem dor, um analgésico; se está vomitando, um 
antiemético, entre outros. Conseguimos identificar a farmacocinética 
deste medicamentos, seus efeitos adversos e suas interações 
medicamentosas, coisa que não conseguimos com os medicamentos 
homeopáticos. 

Fitoterapia 

Ainda falta conceituar um outro tipo de medicamento, o fitoterápico. 

Este tipo de medicamento tem seu princípio ativo extraído das plantas 
e podem ser tanto alopáticos quanto homeopáticos. 



Balconista de Farmácia V5 25 

Os medicamentos fitoterápicos alopáticos passaram por todo aquele 
processo de obtenção registro, fases pré-clínicas e clínicas, elaboração 
das suas doses, vias de administração, interações medicamentosas e 
reações adversas; por isso, falamos de medicamento fitoterápico e não 
remédio fitoterápico. 

Vale ressaltar o seguinte, não é só porque uma coisa é natural que não 
vá fazer mal, existem produtos na natureza que são contraindicados 
para uso humano, como alguns venenos que encontramos na natureza. 
Mesmo assim, não precisamos ir longe, por exemplo, quem tem 
Diabetes não pode usar mel, a planta “comigo ninguém pode” tão 
presente nas decorações de casas é um veneno e, em ambos casos, 
são produtos naturais.  

Por isso, os medicamentos fitoterápicos possuem estudos de 
efetividade e segurança como qualquer outro medicamento alopático. 

Para se conseguir o extrato do princípio ativo neste tipo de 
medicamento, deve se levar em conta a região da planta que o produz, 
se é nas folhas, nas flores, no fruto, no caule ou nas raízes, ou ainda, 
em que época do ano que a planta o produz, se o cultivo for em estufas, 
quais são as condições necessárias de climatização do ambiente para 
a planta produzir a substâncias, ou quais as substâncias de interesse 
farmacológico. 

No uso de medicamentos fitoterápicos há uma outra diferença em 
relação aos medicamentos alopáticos comuns, seu tempo para 
começar a fazer a ação pretendida geralmente é maior, sendo 
necessário um aumento no gradiente de concentração do princípio 
ativo na corrente sanguínea do paciente, levando, às vezes, até 15 dias 
de tratamento para o começo da ação. 

Aqui vale ressaltar que não existe 
medicamento genérico para 
fitoterápicos, pois cada Indústria 
Farmacêutica possui seu próprio 
método de extração deste princípio 
ativo das plantas, sendo que 
medicamentos fitoterápicos da 
mesma planta, mas de Indústrias 
diferentes, possuem concentrações 
diferentes desses ativos, tendo um 
melhor ou pior efeito, geralmente 
essa melhora do efeito vem com 

um aumento do preço do produto final.  
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Por isso um ginkgo biloba da Indústria A é mais barato que o mesmo 
medicamento de uma Indústria B ou por que aquele xarope de guaco 
é mais barato, entre tantos outros exemplos. 

Com relação ao uso desses medicamentos alguns são de venda livre,  
ou seja, isentos de prescrição médica, outros precisam do receituário 
médico, dependerá muito da segurança do medicamento em questão, 
risco de dependência, entre outros fatores, por isso os medicamentos 
a base de Valeriana precisam de prescrição médica e os medicamentos 
a base de Maracujá são livres de prescrição médica.  

Aula 6 – Síndrome Metabólica I 
No mundo atual, com o envelhecimento da 
população, os profissionais  de saúde têm um 
relativamente novo e grande desafio, as 
Doenças Crônico-degenerativas não 
Transmissíveis (DCNT).  

Para nós, do ramo farmacêutico, que estamos 
trabalhando em hospitais, farmácias públicas ou 
drogarias, o desafio também é enorme, pois as 
pessoas que tomam e têm esse tipo de doença, 
vêm até nós com várias dúvidas em relação de 
como usar as medicações para controlar esse 
tipo de doença. 

A primeira delas que vamos abordar é a 
Síndrome Metabólica, que nos traz uma série de doenças relacionadas 
a hábitos que se somam durante uma vida e que culminam em “erros” 
do funcionamento do corpo. Elas são o Diabetes tipo 2, a Dislipidemia, 
a Hipertensão e a Obesidade. Nesta aula abordaremos as duas 
primeiras doenças. 

Diabetes 

O Diabetes em si pode ser definido como o excesso de glicose (açúcar) 
no sangue, também podemos acrescentar que é o excesso de glicose 
no sangue em conjunto com a resistência do corpo a Insulina. 

Insulina é um hormônio produzido pelo Pâncreas que promove a 
entrada de glicose nas células do organismo, sem ele ou com ele sem 
ação, as moléculas de glicose se concentram no sangue, deixando-o 
mais “grosso” (viscoso), o que leva a uma série de problemas.  



Balconista de Farmácia V5 27 

Entre esses problemas, podemos 
citar lesão em órgãos alvo como 
fígado, rins e olhos; problema no 
abastecimento de energia para 
células, o que acaba matando-as. 
Como o sangue está mais viscoso, 
o organismo não consegue 
cicatrizar feridas, o que pode levar 
a infecções de pele severas. Com 
as células mortas e a cicatrização 
comprometida, há um risco de 
aumentado de amputações e com 

o sangue viscoso, os neurônios não conseguem obter acesso a energia 
que precisam, o que lesiona os nervos. 

Existem alguns tipos de Diabetes, o tipo 1, onde o corpo não produz 
Insulina, o tipo 2 onde o corpo é resistente a insulina e o Diabetes 
Gestacional onde a mulher desenvolve a doença na gravidez, podendo 
não desenvolver após o parto. 

Para este tipo de doença a lógica empregada pelos medicamentos é 
fazer que a glicose entre nas células, seja aumentando a concentração 
de insulina ou diminuindo a resistência a insulina no corpo, diminuindo 
assim o nível de glicose no sangue. 

Os medicamentos mais usados são as sulfoniluréias (que vocês 
conhecerão na drogaria por glibenclamida, glimepirida e glicazida), 
biguanidas (como a metformina), as glitazonas (como a pioglitazona), 
inibidores da SGLT2 (como a dapaglifozina e a empaglifozina) e a 
Insulina propriamente dita. Existem outras classes de medicamentos 
para o Diabetes, entretanto essas são as classes que mais saem no 
balcão da drogaria. 

Para nós o importante saber sobre esses medicamentos é como instruir 
nossos clientes a tomá-los e quais são as reações adversas mais 
comuns com o seu uso. Por exemplo, as 
sulfonilureias devem ser tomadas logo 
antes das refeições e as metformina 
logo após as refeições, as glitazonas e 
os inibidores da SGLT2 não possuem 
esse problema, podem ser tomados a 
qualquer hora do dia. Os problemas que 
podem aparecer com o uso desses 
medicamentos são: 
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 Sulfoniluréias e Insulina: podem levar a hipoglicemias, ou 
seja, a diminuição do açúcar no sangue do paciente, que pode 
sentir tontura, apatia, desorientação e desmaios; 

 Metformina: diarreia, vômito e hálito metálico; 

 Glitazonas: retenção hídrica, mal-estar estomacal; 

 Inibidores da SGLT2: infecções do trato urinário. 

Para o uso da Insulina, que é um medicamento injetável, temos que 
orientar nossos clientes a sempre mudarem o local da aplicação, para 
evitar o aparecimento de nódulos recorrentes a aplicação no mesmo 
local. Para sabermos qual a quantidade de unidades mensais que a 
pessoa usa, devemos seguir os seguintes passos: 

 Cada 100 unidades de insulina têm 1mL de medicamento, 
portanto um medicamento com 10mL possuem 1000 unidades 
de Insulina. 

 Devemos somar as unidades prescritas diariamente e 
multiplicar por 30. 

 Se o médico prescreveu para o paciente 20 unidades de manhã, 
10 unidades à tarde e 15 unidades à noite, o total de unidades 
que o paciente toma diariamente são 45 unidades. 

 Portanto, o paciente usa por mês 45 unidades x 30 dias = 1350 
unidades de insulina por mês. 

 Agora pegamos essas unidades e dividimos pela quantidade de 
unidades que vêm em um frasquinho: 

1000 => 1350/1000 = 1,350 

 No exemplo, devemos vender ao cliente 2 unidades de insulina, 
pois ele irá usar um pouco mais que 1 vidro por mês. 

Cuidados com a insulina que devemos instruir aos 
nossos clientes: 

  Insulinas devem ficar na geladeira, entretanto 
não acondicioná-las na porta, devido ao risco de 
queda e pela temperatura nesse local não 
constante. 

  Quando for comprar a Insulina, levar o isopor 
para protegê-la do calor, se não for possível, tem 
até duas horas para colocá-la em resfriamento 
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para homogenizar o medicamente antes de usá-lo, evitar mexer  
vigorosamente, pois pode danificar o produto. 

 Após aberto, o tempo máximo recomendado de uso é de 30 
dias. 

Dislipidemias  

As dislipidemias são uma condição 
clínica onde as moléculas do  
colesterol estão em valores acima do 
que chamamos de referência clínica 
em exames laboratoriais, ou seja, os 
valores da concentração no sangue de 
LDL (colesterol ruim) e Triglicérides 
estão altos e os valores de HDL 
(colesterol bom) estão baixos. 

Existem uma infinidade de problemas que decorrem desses valores 
altos de LDL e Triglicérides, como Aterosclerose, que é a formação de 
placas de ateroma na parede dos vasos sanguíneos, levando ao 
rompimento destes. Se o rompimento acontece nos vasos sanguíneos 
cerebrais, levam a um Acidente Vascular Cerebral (AVC), causando 
uma série de morbidades ao paciente e em alguns casos com graves 
sequelas. 

Uma das alternativas ao tratamento desses pacientes são as 
intervenções não medicamentosas, onde podemos estimular a 
atividade física e a reeducação alimentar, mas quando esta não é 
possível ou não tão efetiva no controle dos valores clínicos, podemos 
entrar com medicamentos para tentar baixar tais valores. Entre os 
medicamentos disponíveis para este fim, temos as Estatinas e os 
Fibratos, sendo a primeira classe recomendada quando os valores de 
LDL estão altos e os valores de HDL estão baixos, e a segunda classe 
quando os valores de Triglicérides estão altos. 

Como exemplo de Estatinas, temos nas drogarias a Sinvastatina, 
Atorvastatina e Pitavastatina; como exemplos de Fibratos, temos o 
Ciprofibrato, Bezafibrato e Fenofibrato. Se o paciente toma as duas 
classes de medicamentos, devemos estar atentos no balcão, se ele 
reclamar de dor, principalmente nas pernas e nos braços, pode ser um 
indício de Fibromialgia, uma condição que pode acometer pessoas que 
usam os dois medicamentos. 

Ainda dentro das informações que passamos aos nossos clientes no 
balcão, se ele fizer uso de Sinvastatina, devemos orientá-lo a tomar 
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este medicamento à noite, pois seu Tempo de Meia-
vida é curto, em  torno 1,9 horas, ou seja, demora 
em torno de 1hora e 54 minutos para reduzir seus 
efeitos farmacológicos, e como nosso organismo 
começa a fabricar colesterol à noite, o medicamento 
deve estar disponível no sangue neste momento.  

Em outras palavras, nosso organismo começa a 
produzir colesterol no fígado em torno de dezoito 
horas, ou seja, seis horas da noite, o medicamento precisa estar 
disponível no sangue nesse momento, entretanto se o cliente tomar a 
Sinvastatina no período da manhã, o medicamento não estará no 
sangue, pois já foi eliminado pelo organismo, por isso recomenda-se 
que se ingira este medicamento após as seis horas da noite. Podemos 
condicionar nossos clientes a tomarem após a janta, este problema não 
ocorre com as outras Estatinas, mas via de regra, são medicamentos 
que se tomam à noite. 

Aula 7 – Síndrome Metabólica II 
Como vimos na aula passada, a Síndrome Metabólica é uma das DCNT 
que acometem muitas pessoas no mundo, sendo a junção de quatro 
grandes problemas metabólicos que podemos listar: Diabetes, 
Hipertensão, Dislipidemia e Obesidade. 

Passamos pela Diabetes e Dislipidemia na aula passada, nesta aula 
vamos dar uma olhada em Hipertensão e Obesidade. 

Hipertensão 

A Hipertensão, de uma forma mais 
simplificada, é diagnosticada quando 
os valores de pressão sanguínea estão 
maiores que 140 x 90 mmHg. Mas o 
que seria essa “pressão sanguínea”? 

Imaginem que vocês lavarão o quintal, 
pegam uma mangueira, conectam à 
torneira e a abrem para deixar a água 
fluir, esta mangueira do exemplo não 
tem um controlador de fluxo na sua 
ponta, sendo que a pressão da água 
que sai pela mangueira tem a ver com 

a força da água da rua. Entretanto, se eu quero que a água que sai da 
mangueira sai com mais força, eu diminuo a saída da água com o meu 
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dedo, o que aumenta a pressão da água, fazendo que ela vá mais 
longe. 

A pressão sanguínea é mais ou menos isso, tem a ver com a força de 
contração do coração, ou seja, sua batida e a grossura do calibre dos 
vasos sanguíneos, em outras palavras, quando o coração bate mais 
forte, maior a pressão, quando os vasos sanguíneos estão com um 
calibre maior, menor é a pressão. 

Existem inúmeros fatores que contribuem para o aumento da pressão: 
tabagismo, má alimentação, ingestão de bebidas alcoólicas, 
sedentarismo e estresse, aqui ainda vale ressaltar que a indivíduos 
negros, principalmente mulheres, são mais propensos a 
desenvolverem Hipertensão. 

Claro, como todos os problemas da Síndrome Metabólica, podemos 
orientar o cliente a melhorar a alimentação e fazer atividade física, mas 
quando só isso não é  suficiente, o médico entra com medicações. 

As classes medicamentosas que mais saem no balcão das Drogarias 
são: Diuréticos, Betabloqueadores, Bloqueadores do Canal de Cálcio, 
Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina, Bloqueadores dos 
Receptores de Angiotensina e um caso específico de Alfabloqueador 
que seria a Metildopa. 

Com relação aos Diuréticos, temos que orientar nossos clientes que 
devem ser tomados de manhã, pois eles soltam a urina e devem tomar 
cuidado com a desidratação, o que pode acometer tontura a quem 
toma, deve haver um cuidado também com gota medicamentosa, ou 
seja, dores nas articulações e inchaço nos pés; 
como exemplo, temos a Hidroclorotiazida, 
Clortalidona e Furosemida. 

Os Betabloqueadores são o Propranolol, Atenolol e 
Metoprolol e não devem ser usados em pacientes 
que têm problemas respiratórios, mas além disso, 
podem promover a diminuição do batimento 
cardíaco, onde deve estar entre 60 a 80 batimentos 
por minuto e podem causar impotência em homens. 

Os Bloqueadores de Canal de Cálcio são a Nifedipina 
e Anlodipino, sendo em conjunto com os Diuréticos 
os medicamentos de escolha para pessoas negras. 
Podem causar inchaço nos membros inferiores, 
além de hipotensão ortostática, que é aquela 
tonturinha que sentimos ao levantar muito rápido. 
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Os Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECAS) são um 
dos medicamentos mais utilizados e sua história se confunde com a do 
país, pois seu precursor foi descoberto na cidade de Ribeirão Preto, São 
Paulo, estamos falando do Captopril, Enalapril, Lisinopril, entre outros. 
São a classe de medicamentos de primeira escolha, em conjunto com 
Diuréticos para o controle inicial da pressão, não sendo indicado 
somente para pessoas negras, pois seu efeito medicamentoso é 
pequeno. Pode causar uma tosse seca incontrolável muito incomôda e 
hipotensão ortostática. Aqui vale ressaltar que o Captopril é um 
medicamento que deve ser tomado com o estômago vazio, pois não é 
absorvido se ingerido junto com alimentos. 

Os Bloqueadores dos Receptores de Angiotensina (BRA) são a 
Losartana, Telmisartana, Valsartana. São uma das classes que mais 
são dispensadas pelo Programa “Aqui Tem Farmácia Popular” e um dos 
medicamento mais utilizados, podendo causar tonturas e hipotensão 
ortostática. 

Por último, temos a Metildopa, que é um Alfabloqueador de ação 
central, ou seja, seu efeito se dá no cérebro onde estimula o 
mecanismo regulador hipotensor natural do organismo. É um dos 
únicos medicamentos para Hipertensão liberados para a mulheres  
grávidas, sendo que em risco Eclâmpsia, em Hospitais, pode ser usado 
em conjunto com Nifedipina. 

Obesidade 
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A Obesidade é o último problema de saúde que veremos ligado a 
Síndrome Metabólica. Ela é caracterizada por um IMC maior 30 kg/m2 
e uma circunferência abdominal maior 88 cm em mulheres e 102 cm 
em homens.  

Medicamento não é uma pílula milagrosa e para a melhora dos 
sintomas da obesidade não existe outra saída além da reeducação 
alimentar e dos exercícios físicos. 

Os problemas decorrentes do acúmulo de gordura corporal são muitos 
e quase todos tem a ver com a Síndrome Metabólica, visto que é um 
grande fator de risco para os outros problemas, além disso, há maior 
propensão para danos no fígado, rins, artrite, refluxo gastroesofágico, 
apneia do sono e alguns tipos de câncer. 

Existem medicamentos como o Orlistat que diminuirá a absorção de 
gordura, mas em contrapartida, dará um desconforto abdominal muito 
grande. Existe também a Sibutramina, a grande procurada das 
mulheres que querem muito emagrecer, entretanto, esse 
medicamento é controlado por receituário azul e podem levar a 
grandes efeitos colaterais. 

Existem medicamentos que inibem o apetite, ou diminuem a vontade 
comer doce, como o Picolinato de Cromo, que podem ser usados no 
primeiro mês como um adjuvante do tratamento, uma ajuda para o 
pontapé inicial, mas nada terá efeito mais duradouro do que uma 
reeducação alimentar e exercícios físicos. 

Quero ressaltar que a reeducação alimentar vem para deixar a 
quantidade de energia em valores basais e, aos poucos, diminuir a 
quantidade de energia disponível para o corpo, fazendo que este não 
perceba, culminando no emagrecimento. 

Existe também a disponibilidade da cirurgia bariátrica, sendo 
necessário passar por avaliação médica para tanto. Temos a 
responsabilidade, no balcão da Drogaria, de informar o cliente sobre 
as informações disponíveis no mercado para resolver seu problema de 
forma racional, transparente e atualizada. 

Tanto no tratamento da Síndrome Metabólica, como para qualquer 
outro problema relacionado a ela separado, devemos instruir nossos 
clientes a começarem hábitos de vida saudáveis como praticar uma 
atividade física, que segundo especialistas, podem ser 1h por dia 
separado em duas vezes de 30 minutos. Também é interessante comer 
a cada 3 horas, pois ajuda a melhorar o metabolismo. A pessoa que 
pretende emagrecer deve ter paciência e focar em perder 1 kg por 
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semana, no máximo, onde o mais interessante é focar em perder 
medidas, pois assim perderá a massa de gordura corporal. 

  

Aula 8 – A Saúde da Mulher 
Nossa vida é cheia de atribulações, entretanto as mulheres têm mais 
preocupações que os homens em relação ao autocuidado e ao cuidado 
de outros, sejam filhos, pais, mães ou até mesmo com o cônjuge. 
Começa pelo fato da mulher ter o ciclo menstrual feminino, todas as 
suas dores, mudanças periódicas no corpo, a TPM, a menstruação que 
geralmente vem todo mês. As mulheres ficam grávidas e geram a vida 
em seus corpos, nada mais poético em termos biológicos, a geração 
da vida. Entretanto as mulheres pagam um preço alto por isso, seus 
corpos mudam, a quantidade de hormônio produzido, muitas vezes, 
vem acompanhado por uma Hipertensão ou Diabetes o qualquer outro 
problema. 

Aparelho Reprodutor Feminino 

Vamos começar falando sobre o 
aparelho reprodutor feminino, ele é 
formado pela vagina, útero, trompas 
e ovários. A vagina é o local de 
entrada do aparelho reprodutor, onde 
durante o ato sexual há contato com 
o pênis do homem. Anatomicamente 
após a vagina está o útero, órgão 
especializado para acomodar o feto 
quando há a fecundação, voltaremos 
a falar mais detalhadamente sobre ele 

mais a frente; ligando o útero aos ovários estão as trompas, locais 
onde ocorre a fecundação e, por último, os ovários, um de cada lado, 
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responsáveis pelo armazenamento dos óvulos e síntese dos hormônios 
femininos. 

Durante o ciclo menstrual feminino, o útero tem um espessamento da 
camada do endométrio, tecido celular do órgão, onde não havendo 
fecundação e óvulo morrendo, há expulsão desse tecido sobressalente 
na forma de menstruação. 

Os hormônios responsáveis por esse ciclo são os hormônios sexuais 
femininos, estrogênios e progestogênios. O estrogênio age preparando 
o corpo da mulher para a possível vinda da criança e vai amadurecendo 
o óvulo nos ovários, quando este chega ao seu pico, há ovulação; após 
esse momento a progesterona começa a agir, aumentando o 
espessamento da parede uterina, e quando suas concentrações 
sanguíneas caem, há a menstruação. Se há fecundação, ou seja, 
formação do zigoto e consequentemente do feto, há um aumento na 
produção de progesterona, o que impede a menstruação e 
posteriormente outra ovulação. 

Métodos anticoncepcionais 

Sempre existiu um desejo das pessoas em fazer sexo sem as 
complicações de uma possível gravidez não desejada, por isso, 
métodos contraceptivos sempre existiram. Antes de falarmos dos 
medicamentos anticoncepcionais, vamos dar uma repassada por eles. 

Existem métodos de barreira, como as camisinhas, masculina e 
feminina, e o DIU, sendo as primeiras mais simples de usar, são 
descartáveis e protegem das doenças sexualmente transmissíveis. Já 
o DIU é um produto que só deve ser manuseado por médicos, tanto 
para retirar quanto para colocar o dispositivo, ele pode ser só uma 
barreira física mesmo ou então liberar hormônios também. 



36 Balconista de Farmácia V5 

Entre os métodos contraceptivos existem aqueles que 
usam a  observação para determinar se a mulher está 
no período fértil ou não, entre eles podemos destacar 
o método Ogino-Knaus e o método Billings. O primeiro 
se destaca quando a mulher tem períodos bem 
determinados de ciclos e podemos inferir que haverá 
menstruação 14 dias antes da menstruação, ou seja, 
em um período de 30 dias, a mulher ovulará no dia 16º 
dia. Já o método Billings vem pela observação do muco 
vaginal, quando a mulher estiver produzindo, sem 
excitação sexual, um muco de consistência viscosa e 
esbranquiçado, estará no período fértil. 

Já os anticoncepcionais são medicamentos que 
sinalizam para o organismo feminino que há presença 
de gravidez, através de altas concentrações de 
hormônio no sangue. Na década de 60, quando foram 
criados, trouxeram para a mulher uma revolução, onde 
elas agora mandavam no próprio organismo e assim 
poderiam escolher quando engravidar. Isso nos deu a 
chance de planejar a nossa família, de quanto filhos 
teríamos e em que momento da nossa vida seria o mais 
apropriado. Entretanto, usar esse tipo de medicamento 
requer alguns cuidados, se a mulher optar pelo medicamento injetável 
há alguns produtos no mercado onde ela toma uma injeção a cada três 
meses e outro medicamento injetável que se toma mensalmente, 
sendo utilizado como critério a segurança e a tolerância aos efeitos 
adversos. 

Já as pílulas anticoncepcionais devem ter outros cuidados, como por 
exemplo, o horário que se toma o medicamento. O horário deve ser 
preferencialmente de manhã, e o horário escolhido deve ser mantido, 
onde se houver esquecimento, a mulher tem até 12 horas após o 
horário escolhido para tomar a dose diária, ou seja, se o horário 
escolhido for 10 horas da manhã, todo dia nesse horário o 
medicamento deve ser tomado. Se houver esquecimento, a mulher 
tem até as 10 horas da noite para tomar a dose senão pode haver 
perda da eficácia do medicamento. De maneira alguma deve-se tomar 
duas pílulas junto, pois além do risco de efeito colateral aumentado, 
há um grande risco de perda eficácia e a mulher ovular e haver 
fecundação. 
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As pílulas devem ser tomadas de manhã, pois 
se foram tomadas à noite, há um risco do 
corpo mudar a farmacocinética do fármaco e  
utilizá-lo na produção de colesterol, visto que 
os hormônios sexuais são precursores do 
colesterol. 

Quando se começa o tratamento com 
anticoncepcionais, seja pílulas ou injetáveis, 
deve-se confiar na sua eficácia após o segundo 
mês de tratamento, para haja com certeza a 
supressão da ovulação. 

Existem pílulas onde a mulher deve fazer um 
intervalo, geralmente de sete dias, e outras de uso ininterrupto, onde 
a discussão sobre quais são mais seguros ainda não contém dados 
suficientes para se “bater o martelo”. Hoje em dia o médico decide pela 
preferência da paciente ou se há alguma doença preexistente que o 
melhor procedimento seja a mulher não menstruar.  

Há também pílulas bifásicas ou trifásicas, onde a quantidade de 
hormônio muda durante o tratamento, para que se tenha um ajuste 
mais fino do ciclo e uma menor incidência de efeitos colaterais. Os 
efeitos colaterais são basicamente o que acontece na gravidez, há um 
aumento de peso pela retenção hídrica, ou seja, acúmulo de água pelo 
organismo, ânsia, vômitos, sangramentos intermenstruais, depressão, 
alteração do humor, problemas oculares, dores de cabeça e trombose. 

Os riscos de trombose são inerentes ao uso de qualquer 
anticoncepcional. Tendo o risco aumentado, se mulheres que fazem 
uso de bebidas alcoólicas e cigarro possuírem  esse efeito colateral com 
um anticoncepcional, haverá com outros também, sendo este então 
contraindicado para aquela pessoa. Um dos sinais da trombose são 
inchaço e dores nas pernas, portanto, se na drogaria vocês se 
depararem com uma cliente que usa anticoncepcional e lhe relatarem 
esse sintoma, orientem a procurar um médico o mais rápido possível. 

Um último cuidado que teremos para levantar são as interações 
medicamentosas, os antibióticos, apesar de não terem nada conclusivo 
na literatura, podem cortar os efeitos 
destes medicamentos, por isso, a mulher 
deve usar camisinha até o fim do ciclo 
para evitar uma gravidez indesejada; 
além dos antibióticos existem outras 
classes de medicamentos que cortam 
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seus efeitos, como por exemplo, alguns anticonvulsivantes, como a 
carbamazepina.  

A pílula de emergência deve ser usada até 72 horas após o ato sexual 
desprotegido, sendo que o seu mecanismo de ação consiste em 
engrossamento do muco vaginal e o impedimento da nidação do óvulo 
fecundado na parede do útero para impedir a gravidez. Aqui devemos 
relatar a nossos clientes que o uso contínuo desse produto, além de 
ser prejudicial pela quantidade de hormônio, também pode perder o 
efeito após muitas utilizações.  

Para finalizarmos esta aula, quero salientar que essa classe de 
medicamentos não são usados só para anticoncepção, podendo ser 
usados para miomas, endometrioses, reposição hormonal, síndrome 
do ovário policístico e outras condições da saúde da mulher que não 
caberiam aqui. Vale ressaltar que cada doença tem seu espectro, mas 
o uso dos medicamentos são sempre os mesmos acima descritos. 

Aula 9 – Doenças Sexualmente Transmissíveis 
Na última aula vimos os métodos 
anticoncepcionais, entre eles o método 
de barreira como a camisinha masculina 
e feminina. Vale ressaltar que este 
método é o único que protege contra as 
Doenças Sexuais, visto que impede o 
contato direto entre os órgãos sexuais. 
Quando se pratica tal ato desprotegido, 
ou seja, sem camisinha, há um grande 
risco de adquirir uma doença 
sexualmente transmissível. 

As doenças sexualmente transmissíveis 
são patologias cuja transmissão se dá pelo contato sexual, seus 
causadores podem ser fungos, bactérias ou vírus, onde algumas 
doenças são muito virulentas, ou seja, são muito maléficas ao corpo, 
além do fato de algumas não terem cura. 

Para o nosso curso, vamos nos ater a explicar algumas dessas 
patologias e conversar sobre como abordar os clientes que vêm até o 
balcão da drogaria para tirar suas dúvidas, devemos entretanto, 
salientar a grande importância de acompanhamento médico para sanar 
tais doenças. 
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No balcão da drogaria, geralmente somos abordados com pessoas que 
referem algum tipo de problema, geralmente somos chamados a um 
canto do balcão ou então solicitam uma conversa em lugar reservado, 
por exemplo, a sala de aplicação. Aqui é sempre importante salientar 
o respeito que devemos ter com esses clientes e sempre dar a melhor 
informação possível. 

As doenças sexualmente transmissíveis podem se manifestar como 
verrugas nas genitais, corrimentos vaginais ou no pênis, machas ou 
feridas nos órgãos sexuais. É comum que esses pacientes queiram 
algum tipo de medicamento, principalmente antibióticos para sanar 
esses problemas, mas se não soubermos o tipo de infecção que o 
cliente está apresentando (se é virótica, bacteriana ou fúngica), 
podemos piorar o quadro da doença.  

Não fazemos diagnósticos e, muitas vezes, a sintomatologia das 
doenças são parecidas, porém o agente causador pode ser diferente, 
portanto o único profissional apto a fazer esse tipo de procedimento é 
o médico. 

Aqui vale ressaltar que muitas vezes o tratamento para a doença não 
é medicamentoso, pode ser cirúrgico, como no caso de condilomas 
auminados, a famosa verruga genital, causada pelo vírus HPV. 

Estamos em uma epidemia de Sífilis onde os primeiros sintomas podem 
passar desapercebidos, como uma ferida indolor no órgão sexual. 
Entretanto pode, com o desenvolver da doença, trazer erupções 
cutâneas espalhadas pelo corpo, e se ainda não for tratada pode 
culminar e lesões de órgãos 
alvo, podendo levar a morte. 

A gonorreia pode levar a 
inflamações obstrutivas nos 
canais da uretra, reto, 
garganta e a saída secreção 
purulenta amarelo 
esverdeada pelo canal da 
urina, seu tratamento é a base de antibióticos, porém, alguns podem 
não estar disponíveis nas drogarias. 

As infecções fúngicas podem ser tratadas com pomadas vaginais e a 
orientação que devemos dar aos nossos clientes é usar à noite, pelo 
tempo que o médico determinar, e que não podem ter relações sexuais 
no tempo de uso da pomada, onde é interessante se abster uns dois 
dias além do tempo de uso do medicamento. 
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AIDS 

Nesta aula não poderia faltar a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA, ou em 
inglês, AIDS). Ela é uma doença 
sexualmente transmissível onde o vírus 
ataca as células de nosso sistema imune,  
deixando-nos à mercê dos mais variados 
tipos de infecções. Ela não tem cura ainda e 
seu controle se dá pelo coquetel Anti HIV 
que não é vendido nas drogarias. Entretanto 
algumas drogarias já possuem o teste rápido 

para vender, que ajudam em um diagnóstico mais rápido.  

Nesta aula a intenção não é ensinar sintomas ou ferramentas para 
identificar doenças, mas sim alertá-los das situações que podem 
encontrar trabalhando em uma drogaria, situações, às vezes, 
complexas devido a natureza de posto avançado em saúde, e pelas 
pessoas terem uma grande facilidade ao acesso, não precisando 
marcar horário ou esperar passar o final de semana ou um feriado para 
se direcionarem ao estabelecimento. 

Temos que saber o nosso limite, saber até onde podemos resolver 
aquele problema e quando teremos que encaminhá-los, sendo muito 
importante saber para onde mandar o cliente. É importante saber o 
endereço e telefone das UBS’s mais próximas, Pronto Atendimentos e 
Hospitais, para direcionar os clientes aos lugares certos. 

Aula 10 – Saúde Mental 
Já vimos em aulas passadas um tipo de doença que 
tem a ver com nossa vida moderna estressante, 
onde não cuidamos do nosso corpo e possuímos 
alimentação desregrada que culminam nos 
problemas da Síndrome Metabólica, mas existe um 
outro tipo de doença que está relacionada a essa 
nova vida atual, que são a Ansiedade e a Depressão, 

que como outras doenças mentais são envoltas em muito preconceito. 

As doenças mentais têm uma prevalência de 30% na sociedade, o que 
significa que a cada dez pessoas, três têm algum tipo de distúrbio 
mental. Embora o número seja grande, ainda há muito preconceito 
envolvido com esse tipo de doença devido aos antigos hospícios e uma 
retratação dos casos mais graves de cada doença, as pessoas têm 
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medo do esteriótipo de louco que fazem não procurar ajuda quando 
precisam. 

Ansiedade E Depressão 

Podemos começar falando das doenças mentais 
que mais aparecem no  balcão da drogaria, a 
Ansiedade e a Depressão. São assuntos 
complexos, intimamente ligados ao nosso estilo de 
vida, pois acaba sendo um reflexo do peso da 
responsabilidade da vida e da nossa autocobrança. 

Vale ressaltar que a Ansiedade e a Depressão são 
doenças e posturas como “isso é frescura” ou “a 
pessoa está com preguiça” apenas pioram a 
situação. Essas doenças são, na verdade, falta de 
hormônios cerebrais denominados neurotransmissores, que acarretam 
nos sintomas de humor triste, um vazio persistente, um luto que se 
arrasta mais do que deve, irritabilidade, sentimento de culpa, perda de 
interesse e prazer pela vida, fadiga, sentir-se inquieto, problemas para 
dormir, tanto o excesso quanto a falta de sono, alterações no apetite, 
problemas digestivos sem causa aparente e ideação suicida. 

A ideação suicida não é falta de Deus e não é falta de amor-próprio, e 
também não é uma fuga, é o resultado da falta de neurotransmissores 
no cérebro que levam as pessoas a atos extremos e, muitas vezes, são 
efeitos colaterais de medicamentos. Isso mesmo! Muitos 
medicamentos antidepressivos, principalmente no começo do 
tratamento, podem elevar o risco suicídio, então se você está 
atendendo alguém no balcão e descobre que ela está começando um 
tratamento para depressão alerte-a sobre isso, pois no primeiro mês 
de tratamento o medicamento não faz o efeito esperado, entretanto 
pode aumentar o risco da pessoa querer se matar, pois isso faz parte 
do processo da retomada dos neurotransmissores no cérebro da 
pessoa. 

Medicamentos 

Já que começamos a falar sobre medicamentos, deixe-me começar 
com os dois medicamentos de saúde mental que mais saem do balcão 
da drogaria: os antidepressivos e os ansiolíticos. 

Os antidepressivos, podemos exemplificar com Fluoxetina e Sertralina, 
representando os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina 
(ISRS); e a Amitriptilina e a Nortriptilina, representando os Tricíclicos 
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são os antidepressivos que mais saem na 
drogaria, sendo que os  primeiros devem 
ser tomados de manhã e os outros à noite, 
entretanto, todo antidepressivo leva de 15 
a 30 dias para começar a fazer o efeito, pois 
o nosso cérebro para “pegar no tranco” 
precisa se acostumar com a concentração 
do medicamento no sangue. 

Os ansiolíticos são medicamentos que tiram 
a ansiedade da pessoa, a maioria deles têm efeito hipnótico, ou seja, 
promove o sono, muitas vezes são usados para esse fim. Podem ser 
usados em conjunto com os antidepressivos por dois meses no começo 
do tratamento, para que este comece a apresentar os efeitos 
desejados, entretanto não é o que vemos na prática clínica, onde seu 
uso é estendido por anos. São medicamentos que causam dependência 
e sofrem o efeito da chamada tolerância, onde se precisa mais e mais 
medicamentos, cada vez uma dose maior para se obter o mesmo 
resultado. Aqui são os medicamentos: diazepam, clonazepam (rivotril), 
lorazepam, bromazepam, nitrazepam etc. 

Existem mais uma diversidade enorme de doenças e medicamentos na 
saúde mental, mas sua prevalência na drogaria é pequena, por isso 
vamos passar rapidamente por eles. 

Temos os anticonvulsivantes, que são medicamentos para epilepsia, 
onde a pessoa pode ter crises de ausência e convulsões, são 
medicamentos como ácido valproico, topiramato, fenitoína, 
fenobarbital e carbamazepina; existem os antipsicóticos, 
medicamentos que podem tratar a mais variada gama de doenças 
como manias e bipolaridade. Podem ser usadas no espectro do altismo, 
esquizofrenia, entre outras, aqui temos a risperidona, quetiapina, 
haloperidol e clorpromazina, entre outras. Temos também doença de 
Parkinson e doenças demenciais como Alzheimer onde existe outra 
gama de medicamentos. 

Aqui vale ressaltar que cada caso é um caso, e o psiquiatra deve agir 
da forma que achar mais conveniente, pois cada caso é único e deve 
ser tratado como tal, até mesmo na questão de quais medicamentos 
prescrever e sua posologia. Os graus das doenças aqui são muitos, 
sendo necessária uma prescrição mais específica para cada pessoa. 

Apesar da breve passada aqui nesses medicamentos, devemos nos 
focar agora na sua dispensação, ou seja, venda e liberação da 
farmácia. 
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Cálculos Na Dispensação 

Para esses medicamentos denominados 
psicotrópicos existe uma  portaria que 
regulamenta sua venda, a portaria 
344/98. Essa portaria é uma lei que nos 
dá o passo a passo que devemos respeitar 
para realizar a venda desses produtos. 

Primeiro, existe um tipo de receita para 
cada tipo de medicamento, por exemplo, 
os ansiolíticos são medicamento da lista 
B1, portanto, para se vender, o cliente deve apresentar o receituário 
azul, onde o médico descreveu o regime posológico para dois meses 
de tratamento. Já os antidepressivos, os antipsicóticos e os 
anticonvulsivantes podem ser vendidos em receituário branco, de 
preferência o receituário especial, mas é aceito se for em receituário 
normal. Aqui o tratamento dispensado é de 60 dias no máximo 
também, sendo a única exceção, os anticonvulsivantes que a 
dispensação pode ser para 180 dias. 

Explicando melhor, excetuando o anticonvulsivantes, a dispensação na 
quantidade de comprimidos e líquidos dessas substâncias são para 60 
dias de tratamento. Se uma pessoa vier com uma receita descrevendo 
por exemplo:  

- Clonazepam 2mg 

- 1 cp/dia 

- 90 comprimidos 

Apesar do médico indicar o uso de 90 comprimidos nessa receita, 
podemos dispensar somente 60 comprimidos, visto que a pessoa 
tomará 1 comprimido por dia e o tratamento máximo é 60 dias. 
Entretanto, se na posologia indicada estiver descrito 2 comprimidos por 
dia, podemos vender 120 comprimidos, pois este é o tratamento 
completo para 60 dias. 

Portanto se na prescrição vier: 

- 1 cp/ dia – 60 comprimidos 

- 2cp/dia – 120 comprimidos 

- 3 cp/dia – 180 comprimidos 

- 4 cp/dia – 240 comprimidos 
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Para medicamentos em gotas, devemos fazer a conta baseando na 
densidade do produto, por exemplo, 20 gotas equivalem a um mililitro, 
portanto em uma prescrição de haloperidol são 5 gotas duas vezes por 
dia, temos o uso diário de 10 gotas. 

20 gotas – 1 mL 

10 gotas – x (onde x= 0,5mL) 

Temos que a pessoa toma 0,5mL de haloperidol (10 gotas por dia), se 
no frasco vem 20mL ela tomará esse frasco em 40 dias, portanto para 
essa receita, devemos vender apenas um vidro, pois com dois frascos 
ela passaria dos 60 dias de uso. 

Aqui vale ressaltar o SNGPC (Sistema Nacional de Gestão de Produtos 
Controlados), onde o farmacêutico tem que lançar as receitas desses 
medicamentos vendidos, as notas fiscais dos medicamentos 
controlados que chegam para bater o estoque deles e confirmar que 
não houve desvio na rota desde a fabricação até a venda desses 
medicamentos e que seu uso está acompanhado por um médico, para 
evitar o abuso entre os pacientes e para evitar que não sejam usados 
como drogas de recreação. 

Aula 11 – Dor e inflamação 
Chegamos em nossa aula sobre dor e inflamação, 
chegamos na classe de medicamentos que mais saem 
das drogarias por inúmeras razões. Você dificilmente 
irá primeiro ao médico por causa de uma dor de cabeça 
simples, que nos acometem às vezes, aquela dor 
muscular após dar um mau jeito, após o exercício, 
aquela dorzinha chata, entre outros exemplos. As 
pessoas vão à drogaria, compram algum medicamento 
para dor, tomam e seguem a vida, claro que há 
exemplos que a dor é crônica e, muitas vezes, 
precisamos tomar cuidado e indicar para pessoa que 
ela precisa ir ao médico, discorreremos mais sobre isso 
adiante. 

Existem uma série de medicamentos para dor, 
podemos destacar aqui os analgésicos, os anti-

inflamatórios, os opioides, os relaxantes musculares e os corticoides. 

Os analgésicos são medicamentos de efeito central na dor, ou seja, 
eles inibem os neurônios de “sentir” a dor, podem ter um efeito 
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sedativo em conjunto com os opioides, ou ter um efeito antipirético, 
ou seja, que combate a febre, como a dipirona e o paracetamol. 

Os anti-inflamatórios e os corticoides têm uma ação ligada na inibição 
da formação das Prostaglandinas (PG) que são mediadoras metabólicas 
de vários mecanismos no organismo, entre eles a dor, a inflamação e 
a febre.  

Os analgésicos opioides são medicamentos que fazem parte do 
controle da portaria 344/98 assim como os psicotrópicos, pois podem 
induzir a dependência, pois além de tirar a dor também induzem a um 
efeito sedativo e por esta reação são usados como drogas de 
recreação. São derivados da Morfina, podendo ser mais potente ou não 
em relação a ela, os mais usados são a Codeína e o Tramadol, mas 
existem a Oxicodona e a Hidrocodona que são mais potentes e seus 
usos geralmente são hospitalares. São medicamentos geralmente 
usado em pós operatórios, ou ainda usados para tratamentos paliativos 
para o câncer. 

Os analgésicos comuns como 
paracetamol e dipirona têm um 
efeito de ação central e podem 
ser usados para o tratamento 
da febre também, seus 
mecanismos de ação não são 
compreendidos totalmente, mas suas eficácias são incontestáveis. 
Estão presentes em muitas formulações para dor, sejam manipuladas 
ou industrializadas, e se a pessoa for alérgica a algum desses dois 
componentes, deve ficar atenta às formulações descritas nas 
embalagens do medicamento. Como exercício para hoje, vá até uma 
drogaria e veja as formulações daqueles cartelados para dor, quais 
deles não possuem ou dipirona ou paracetamol? 

Aqui devemos ressaltar a segurança envolvida nesses dois 
medicamentos, sendo que a dipirona pode ter um efeito vasodilatador, 
o que acaba por abaixar a pressão arterial do cliente, ocorrendo 
episódios de tontura e desorientação; o paracetamol por sua vez, pode 
lesionar o fígado, entretanto é a linha de escolha para mulheres 
grávidas. 

Esses medicamentos são muito usados para febre em crianças em 
conjunto com o Ibuprofeno, entretanto, alguns estudos sugerem 
melhor eficácia dos primeiros para febre, apesar das prescrições 
médicas. 
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Para as crianças de até 30 kg a dose sugerida é uma gota por quilo a 
cada 6 horas, sendo que nas febres mais persistentes podem haver a 
intercalação do uso entre o paracetamol e a dipirona. Existem também 
formulações na forma de xaropes e cada um segue uma quantidade de 
uso, ficar atento à concentração de cada formulação para saber a 
quantidade de líquido a ser ministrada para criança. Algumas 
formulações de paracetamol líquido vêm com uma seringa onde é 
discriminada o peso da criança para se alcançar a dose indicada; a 
dipirona xarope em crianças de 5 a 10 kg deve ser administrada 2,5mL 
de 6/6h; de 10 a 20 kg 5mL de 6/6h; de 20 a 30 kg, 10mL 6/6h. 

Os corticoides e os anti-inflamatórios não 
esteroides (AINE´s) são medicamentos que 
suspendem a cascata de reação corporal que 
produzem as Prostaglandinas (PG), substâncias 
responsáveis por várias reações no organismo, 
entre elas a sensação de dor, o processo 
inflamatório e a febre.  

A inflamação é um processo corporal de defesa em 
caso de infecção ou lesão do tecido, onde a ideia é 
proteger o organismo de um ataque externo, 
entretanto, quando fica presente por muito tempo, 
o processo inflamatório pode causar 

comprometimento dos órgãos e tecidos do corpo, levando a 
descompensações, disfunção orgânica e, em casos extremos, a morte. 

Os anti-inflamatórios são medicamentos que inibem as enzimas 
ciclooxigenase (COX) I e II, inibindo a formação de PG´s impedindo o 
processo inflamatório de acontecer. 

Existem muitas classes de anti-inflamatórios, quanto maior a afinidade 
pela COX II, maior é a potência desses medicamentos e menor será a 
incidência de reações adversas. Aqui devemos orientar nossos clientes 
a não usarem mais do que 10 dias esse tipos de medicamentos, pois 
como efeito adverso, a grande inibição das PG´s podem levar a 
problemas gravíssimos nos rins, fígado, estômago, intestino e também 
problemas hematopoiéticos, ou seja, no sangue. 

Uma orientação que sempre devemos dar ao dispensar um 
medicamento desse é falar para os nossos clientes a tomarem sempre 
com o estômago cheio, para proteção gástrica, pois podem aumentar 
a secreção gástrica de ácido clorídrico e diminuir a produção do muco 
que protege o órgão. 
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Existe uma classe de AINE´s que faz parte do controle da portaria 
344/98, pois há um risco elevado de trombose por quem o usa, são os 
Coxibes, AINE’s onde a seletividade para COX II é enorme, onde as 
reações adversas comuns a outros anti-inflamatórios não existem, 
portanto não atacam o estômago, o fígado e seu efeito nos rins são 
mínimos, entretanto como explanado acima, o risco de trombose é 
enorme. 

Com AINE’s não seletivos, podemos destacar o diclofenaco, o 
piroxicam, o meloxicam, o ibuprofeno e o cetoprofeno. E aqui uma 
curiosidade, há uma diferença entre o diclofenaco de sódio (voltarem) 
e o diclofenaco de potássio (cataflam), mas a farmacodinâmica é a 
mesma dos dois, ou seja, os mesmos efeitos, apesar da crendice 
popular, que um é para coluna e o outro para garganta 
respectivamente; sua diferença é na farmacocinética, sendo que o 
diclofenaco de sódio, demora mais para começar a fazer o efeito, 
entretanto este dura mais; e o diclofenaco de potássio, começa a fazer 
efeito mais rápido, entretanto seu tempo de meia vida é menor.  

Temos os relaxantes musculares, medicamentos 
que possuem ação central no controle da dor, além 
de diminuição do tônus do músculo, ou seja, da sua 
contração, que em caso de estresse, os músculos 
podem estar bem contraídos, como no caso da 
musculatura do pescoço. São medicamentos que 
podem induzir ao sono, por isso são recomendados 
a serem tomados à noite, evitando o uso por 
crianças e idosos.  

Estão presentes em muitas formulações, sendo a 
maioria em associação com anti-inflamatórios e 
analgésicos, como o Dorflex®, tem a apresentação 
de orfenadrina com dipirona; ou medicamentos 
cuja referência é o medicamento Tandrilax®, onde 
há a associação entre carisoprodol, diclofenaco, 
paracetamol e cafeína. Existem ainda analgésicos 
que têm uso específico para enxaqueca, por 
exemplo, a Neosaldina® tem o isomepteno que ajuda na 
vasoconstricção capilar cerebral, que promove uma certa analgesia, há 
também medicamento como naratriptana e a sumatriptana que 
possuem um mecanismo similar, porém são mais potentes, sendo 
necessário somente um comprimido ao dia. 



48 Balconista de Farmácia V5 

Nossa responsabilidade no balcão é explicar aos clientes que estes 
medicamentos de via oral podem levar até uma hora e meia para fazer 
efeito, portanto, não se deve tomar nenhuma outra dose nesse 
período. A superdose com esses medicamentos são acontecimentos 
comuns, pois as pessoas não têm paciência para esperar pelos efeitos 
analgésicos, entretanto tomar doses a mais podem acarretar em 
efeitos adversos muito sérios, que vão desde uma tontura até 
desmaios, convulsões, perfurações gastrointestinais e morte. 

Aula 12 – Rins e Fígado 
Nosso corpo tem dois órgãos que 
são responsáveis pela limpeza do 
organismo, um cuida do lixo 
metabólico que está no sangue 
processando e mandando para o 
outro que o expulsa do corpo na 
forma de urina. Mas claro que essas 
não são as únicas funções desses 
órgãos, e vamos abordá-las um 
pouquinho nesta aula. 

O fígado é um órgão que está 
alocado na parte superior direita do 
abdômen, sendo responsável pelo 

metabolismo de substâncias que estão presentes no organismo. Essas 
substâncias são os lixos metabólicos que as células dispensaram no 
sangue, podem ser restos de proteínas, enzimas, carboidratos, lipídeos 
e medicamentos. O metabolismo, como vimos na aula de 
farmacocinética, consiste em duas reações químicas que deixam a 
substância mais polar possível para facilitar sua excreção pelos rins. 

O fígado também é responsável pelo armazenamento de energia 
através da transformação da glicose em excesso no sangue em 
glicogênio, pela produção de colesterol e também pela bile que ajuda 
na digestão da gordura no intestino e é levado até ele pela vesícula 
biliar. 

Ação Do Fígado Na Depuração De Medicamentos 

Os medicamentos que atuam no fígado podem ser colagogos e 
coleréticos, são diretamente ligados a liberação e produção da bile pelo 
fígado, também podem reduzir o acúmulo de gordura no órgão. Como 
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exemplo deste efeito, temos fitoterápicos a 
base de boldo e  barbatimão. 

Exemplos de medicamentos que ajudam a 
reduzir o acúmulo de gordura podem ser a 
pioglitazona e a metformina, pois ajudam a 
diminuir a resistência a Insulina, que 
ajudam a quebrar o glicogênio acumulado 
jogando glicose no sangue. 

Já certos tipos de substâncias causam danos ao fígado, entre elas o 
álcool, que pode causar cirrose e medicamentos, que podem causar 
hepatite medicamentosa. Entre eles nós podemos citar: amoxicilina + 
clavulanato, diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, dissulfiram, 
cetoconazol, paracetamol, fluorquinolonas, entre outros. 

Os sintomas de mau estar do fígado incluem: febre baixa, cor 
amarelada na pele e olhos, coceira pelo corpo, dor no lado direito do 
abdômen, náuseas, vômitos, mal-estar e urina com cor de coca-cola. 
Se o cliente estiver apresentando alguns desses sintomas, ele deve ser 
encaminhado ao médico o mais rápido possível, pois uma lesão 
hepática, embora o fígado possa se regenerar, dependendo do grau 
pode ser fatal. 

Os cálculos na vesícula biliar também têm muito a ver com o fígado, 
pois a bile é produzida neste órgão, eles podem ser formados se a 
vesícula não secretar bile suficiente no duodeno ou se o fígado produzir 
uma quantidade maior de colesterol maior que a bile. 

Entre os sintomas, podemos listar: dor abdominal grande, 
principalmente após as refeições, febre, amarelamento da pele, 
inchaço abdominal, náuseas e vômitos. Para tratar essa questão, 
podemos usar medicamentos colagogos e coleréticos, mas em alguns 
casos a cirurgia se faz necessária. 

Sistema Urinário E Medicamentos 

Andando de “mãos dadas” com o fígado, estão os rins, localizados na 
parte inferior e posterior do abdômen, em ambos lados são 
responsáveis pela filtração do sangue e consequente excreção dos lixos 
metabólicos do nosso corpo. Os rins possuem uma unidade funcional, 
denominada néfron, que são estruturas onde ocorrem a filtração. O 
primeiro contato que o sangue tem com o néfron é com o glomérulo 
renal, na cápsula de Bowman, onde ocorre a filtração do sangue. Após 
essa estrutura, o filtrado passa pelo túbulo contorcido proximal, alça 
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de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Nesses locais 
ocorrem reabsorção de algumas 
substâncias, e excreção de outras, 
dependendo de algumas coisas como 
volume de saturação da substância no 
corpo e às vezes de alguns transportes 
ativos. Fazendo isso, os rins controlam o 
volume de água no sangue e também a 
concentração de algumas substâncias. 

Além dessa função, as glândulas 
suprarrenais produzem a aldosterona, 
fazendo que os rins liberem a renina que 

começará toda a cascata de reações enzimáticas que culminarão na 
síntese Angiotensina II, promovendo vasoconstricção e aumento da 
reabsorção de sódio pelos rins, portanto, além de controlar a volemia 
do sangue, os rins têm um importante papel na manutenção da pressão 
arterial. 

Há casos, devido a fatores genéticos ou alimentares, que se formam 
cálculos nos rins, a famosa pedra nos rins, esses cálculos podem ser 
formados por sais de cálcio como o oxalato de cálcio, de cistina, de 
estruvita e cálculos de ácido úrico. A formação desses cálculos e a 
subsequente tentativa de expulsão deles pelo organismo dá uma 
sensação de dor intensa, muitas vezes debilitantes, onde a pessoa 
deve ser hospitalizada, e o cálculo deve ser tirado por cirurgia se for 
de tamanho considerado. 

Nessas situações, quando o tamanho do cálculo não 
incita a cirurgia,  devemos orientar ao cliente a 
tomar muita água para tentar expelir a pedra e 
entrar com analgésicos específicos para dor nessa 
região, muitas vezes, escopolamina associada com 
dipirona ou paracetamol. 

Outra situação complicada que temos é quando os 
rins começam a parar, entra no que chamamos de 
insuficiência renal. Existem muitos graus de 
insuficiência e dependendo do grau a pessoa 
começa a fazer hemodiálise, que é quando os rins 
não dão mais conta do recado e o paciente precisa 
ser ligado a uma máquina para fazer o trabalho de filtração do 
organismo. 
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Nesse caso há vários medicamentos que a pessoa não deve consumir, 
como anti-inflamatórios e analgésicos e até alguns tipos de alimentos 
como a carambola. A dieta deve ser bem equilibrada e o 
acompanhamento médico deve ser de perto. 

Há alguns medicamentos que são usados nesses casos para melhorar 
a sobrevida dos pacientes, entre eles estão alguns diuréticos, como a 
furosemida, os IECAS. Como o Captopril e o Enalapril são usados para 
proteção da pressão intra glomerular dos néfrons, medicamentos a 
base cálcio e que diminuem o fósforo sérico também podem ser 
usados, além de medicamentos que supram a anemia que possa se 
instalar. 

Aqui é importante saber que não se pode indicar medicamentos para 
esses clientes sem orientação dos médicos, mesmo os medicamentos 
isentos de prescrição como o paracetamol que é hepatotóxico, isso 
significa que é contraindicado em pessoas com insuficiência renal. 

A sobrevida desses pacientes é alta e hoje em dia conseguem viver 
com um certo conforto, entretanto fazer hemodiálise não é fácil, 
portanto ao atender esses pacientes, temos sempre que tratá-los com 
muito respeito e entender a situação em que se encontram, uma 
atenção a mais despendida será sempre bem-vinda, além de também 
entender a condição e o manejo do dia a dia, assim como saber quais 
produtos oferecer dentro da suplementação que temos dentro da 
drogaria, e para doenças que muitas vezes vêm acompanhando essa 
condição como Hipertensão e Diabetes.  

Aula 13 – Saúde na Geriatria I 
Nosso país está passando 
por um processo de 
envelhecimento da 
população, o que gera uma 
série de impactos e 
mudanças de atitude da 
sociedade. Para os 
profissionais de saúde, o 
impacto gerado está na 

mudança da prevalência das doenças na sociedade e o modo de tratá-
las. Hoje em dia as Doenças Crônico Degenerativas não Transmissíveis 
têm um impacto no qual não estamos preparados. Essas doenças não 
têm cura e estão ligadas aos hábitos de vida, mas também com a 
idade, portanto o processo do controle e da melhoria da qualidade de 
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vida estão ligadas ao tipo de acompanhamento diferente do que 
estamos acostumados. 

Para o tratamento e acompanhamento das mazelas de nossos idosos, 
temos que lançar mão de um acompanhamento horizontal, ou seja, 
periódico, com intervalos pequenos, para sanar as dúvidas, as 
dificuldades e a interação deles com as doenças e com os 
medicamentos. 

No balcão da Drogaria, vocês irão se deparar com muitos idosos 
carentes que veem em nós um meio para aplacar a solidão da vida, 
pois mesmo se não morar sozinho, não nos 
acostumamos a dar carinho e atenção aos nossos 
idosos em casa, por conta dos filhos, do trabalho e 
da correria do dia a dia. Por isso muitos idosos vêm 
até o balcão da drogaria para acalmar sua carência. 
Nesses momentos, passamos por uma saia justa, 
pois não podemos nos desfazer deles, mas temos 
outras obrigações, como atender outros clientes ou 
outros afazeres na drogaria, portanto, devemos dar 
a atenção que merecem, mas se sentirmos que 
estão exagerando, temos que polidamente pedir 
licença  para fazer outros serviços. 

Entretanto, podemos oferecer outros serviços, 
como aferição de pressão, aferição do destro, acompanhamento 
farmacoterapêutico pelo farmacêutico para fidelizarmos esse idoso, e 
também dar o acompanhamento horizontal que precisa a suas 
mazelas. 

Hoje em dia há um serviço ofertado no mercado de trabalho que é o 
cuidador de idosos, muitas vezes é ele quem vai à farmácia, compra 
as medicações, dá os medicamentos ao idoso tomar e, portanto, 
devemos orientá-lo sobre as medicações o mais claro possível. 

A Síndrome Metabólica tem uma prevalência muito alta nessa faixa 
etária e vêm com outras doenças associadas como Asma, DPOC, 
arritmias e problemas renais e geralmente, tomam mais de cinco 
medicações por dia, não raro, vêm até a drogaria com uma receita com 
medicamentos prescritos na frente e no verso. Nesses casos a 
dispensação deve ser precisa e se houver disponível na drogaria onde 
trabalha, oferecer o serviço farmacêutico de acompanhamento 
farmacoterapêutico, principalmente se o cliente tiver prescrição de 
mais de 3 medicamentos, o que caracteriza a polimedicação. 
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Facilitar a posologia é, às vezes, um 
trabalho árduo, têm medicamentos que 
devem ser tomados antes das refeições, 
outros depois, alguns em jejum e outros 
só à noite. 

Anotar na caixinha o modo de tomar, às 
vezes, anotando em uma folha sulfite, às 
vezes fazendo a unitarização da dose, 
em conjunto com um farmacêutico. 

É comum também que esses pacientes 
usem antidepressivos, ansiolíticos, 
medicamentos para demências que 
podem causar um grande risco de 

quedas, e além disso, medicamentos para labirintite, diuréticos e 
alguns relaxantes musculares também têm um efeito muito sério nas 
quedas dos pacientes. 

Devemos instruir então os clientes idosos e/ou seus cuidadores, a 
terem uma atenção redobrada com escadas, tapetes, chão muito liso, 
a sobre lavar o piso em casa, na cozinha e/ou banheiro. O risco de 
quedas está associado a lesão e quebra de fêmur e bacia, o que dará 
ao idoso uma sobrevida baixa e de pouca qualidade. 

Devemos também ter muito cuidado a morbimortalidade que andam 
acompanhadas a essas pessoas, qualquer ação pode acioná-las, um 
AVC, um infarte, uma parada dos rins e hepática, pode vir do uso de 
um medicamento isento de prescrição, onde temos que entender o 
estágio da doença da pessoa e saber que suas características 
fisiológicas podem interferir em um tratamento. 

Por exemplo, os rins de um idoso não processam mais a excreção de 
um ansiolítico tão bem, o tempo de meia vida que pode ser longo nessa 
classe fica ainda maior, portanto a concentração no sangue deste 
medicamento, como o Diazepan, fica muito alta aumentando o risco de 
queda. 

No balcão da drogaria, também podemos identificar questões de maus 
tratos, abandono parental e descaso no cuidado do idoso, onde em 
nossa posição de profissionais da saúde temos o dever de alertar o 
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Conselho Tutelar do idoso, ou órgão responsável 
por isso na sua cidade. 

Para finalizar essa aula, há outros produtos que 
podem ser de interesse do idoso e de seu cuidador. 
Há suplementos especiais para pessoas com 
Diabetes, como por exemplo o Glucerna, pode 
haver bengalas a serem disponibilizadas para 
venda, hidratantes para peles sensíveis, produtos 
para varizes e fraldas. 

As fraldas, geralmente são procuradas por clientes 
que estão cuidando dos idosos, que geralmente 
está numa situação que não saem da cama, ou 
seja, acamados. Elas têm vários tamanhos que 
vão do P ao XXG, dependendo do peso da pessoa 
que irá usar as fraldas. Existem algumas marcas de fralda geriátrica 
que entram no programa “Aqui Tem Farmácia Popular”, onde o cliente 
deve apresentar uma receita de solicitação da fralda, seus documentos, 
e se não for o titular da compra, sua procuração que autoriza a pegar 
os itens. 

Devemos ter o cuidado para atender esses clientes, em sua maioria, 
são avessos a tecnologia, estão cheios de “pré-conceitos” sobre 
medicamentos e cabe a nós saná-las.  

Aula 14 – Saúde Na Geriatria II 
Na aula anterior, vimos os desafios no atendimento aos idosos, esses 
desafios estão em toda a cadeia do serviço de saúde, desde o 
atendimento do médico até o pós uso dos medicamentos comprados 
na Drogaria. Esses desafios vêm pelo aumento dessa população que 
tem uma sensibilidade característica às condições da vida como 
problemas degenerativos, por exemplo. 

Os problemas degenerativos são espalhados pelo organismo de modo 
geral, problemas nos rins, no fígado, nos ossos, nos vasos sanguíneos, 
no cérebro. Nesta aula, vamos conversar sobre fígado, rins e ossos. 

Problemas Degenarativos - Ossos 

Os ossos começam a se desgastar pela inabilidade dos osteoblastos, 
células responsáveis pela produção óssea. Os ossos, portanto, 
começam a ficar mais frágeis e quebradiços, os sintomas podem ser  
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dores nas costas, perda de altura e 
fratura óssea, mas existem pessoas 
que não apresentam nenhum tipo 
de dor. 

Além da osteoporose existe 
também a osteoartrite, ou 
simplesmente, artrite, que é um 
desgaste natural das articulações 
que podem trazer mudanças 
conformacionais nos ossos vizinhos 
a ela. As articulações mais atingidas 

são as mãos, joelhos e a articulação coxofemural (entre a coxa e o 
quadril) aqui os sintomas podem ser dores muito fortes nas 
articulações atingidas (podendo ou não estar relacionado ao clima) e  
inchaço ou rigidez local, onde nas mãos, podemos ver “calos” ósseos e 
a pessoa pode mancar devido a alterações no joelho, por exemplo. 
Vemos  esse tipo de situação todos os dias na Drogaria, principalmente 
com idosos, mas qual é o tratamento? Como podemos ajudar? 

Primeiro a pessoa deve ir ao médico, após isso, se necessário, ele 
prescreverá algumas medicações. Entre elas, podemos ter o 
alendronato ou outro qualquer bifosfonato que atue impedindo a 
reabsorção óssea deixando-o menos quebradiço. Aqui teremos que 
orientar nosso cliente sobre o uso deste medicamento. Ele deverá ser 
tomado uma vez por semana, e quando o fizer, deverá ser em jejum, 
e ainda não se deitar por uma hora, permanecendo sentado ou mesmo 
em pé, pois esse medicamento forma um gás no estômago que traz 
muito desconforto a quem toma. Entre os bifosfonatos temos também 
o risedronato e o ibandronato. 

Para a artrite, o medicamento mais comum é um composto formado 
por glicosamina e condroitina para forçar o reparo da cartilagem, por 
mecanismos inibitórios que reforçam as ações anti-inflamatórias e 
também por mecanismos constitucionais que ajudam a formação da 
cápsula articular. 

Apesar de haver várias opções ao tratamento, uma suplementação do 
cálcio se faz necessária, seja por suplementos de cálcio vendidos na 
farmácia ou obtidos na dieta. Há inúmeras contradições em como 
obtemos cálcio para os ossos através da alimentação, uma coisa é 
certa, é bom evitar o leite, principalmente para idosos, pois estes têm 
dificuldade na digestão desses, podendo ingerir couve na dieta que 
ajuda muito na obtenção desse mineral. Entretanto, se o cliente optar 
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por uma suplementação de cálcio através de comprimidos, devemos 
instruí-los a fazerem de estômago cheio para evitar uma gastrite 
severa. 

Problemas Degenarativos – Rins E Fígado 

Ainda falando de idosos, temos que 
pensar sobre sua condição renal e 
hepática. Como dito  na última aula, os 
rins e fígado dos idosos já não 
trabalham como antes e possuem uma 
perda, às vezes, substancial de sua 
função. O fígado é responsável pela 
depuração do medicamento, e os rins 
pela sua excreção. Qualquer que seja 
o nível de falha que temos neles, o uso 
de medicamento deve ser muito repensado. 

Quando trabalhamos com medicamentos isentos de prescrição, temos 
a nossa disposição uma gama extensa de tipos de medicação; temos 
medicamentos para dor, febre, laxantes, para ressaca, antiácidos, 
vermífugos, antialérgicos, vitaminas e antigripais. 

Geralmente quando estamos no balcão da drogaria, os clientes pedem 
indicação para o seu mal-estar, muitas vezes eles não vão ao médico 
ou então não acreditam nele e nesse momento temos que avaliar se 
posso ou não resolver o problema, mas cuidado, pois muitas vezes 
podemos mascarar os sintomas de algo maior. Sempre tente obter o 
histórico do problema e se for agir, indique algum MIP e peça para a 
pessoa retornar para ver se houve mascaramento do problema. 

Se for um idoso, evite anti-inflamatórios de longa duração, se a dor for 
decorrente de um problema ósseo, por exemplo dor de joelho, explique 
que não se faz uso desse medicamento por mais de cinco dias, com 
risco de sério prejuízo aos rins e ao estômago.  

Se for indicar um complexo vitamínico não faça mais que 60 dias, para 
evitar concentração de algumas substâncias que em altas 
concentrações pode trazer problemas aos rins e fígado.  

Antigripais, principalmente a base de algum descongestionante como 
pseudoefedrina ou fenilefrina, podem trazer complicações cardíacas ao 
idoso, por isso devem ser evitadas. 

Laxantes devem ser usados com muita cautela, veremos mais 
especificamente em capítulos futuros, mas devemos dar preferência 
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aos mais naturais como óleo mineral, fibras como tamarine e naturetti 
ou então medicamentos que aumentem a hidratação do bolo fecal 
como a lactulose que não trará problemas extensos aos idosos. 

Ao final dessa aula a mensagem que quero deixar aqui é que nossos 
idosos já passaram por tanta coisa até chegar nessa fase da vida e que 
no balcão devemos tratar com respeito, empatia, gratidão e carinho. 
Devemos olhar para aquele ser humano que muitas vezes precisa de 
atenção e que muitas vezes uma boa conversa já alivia a carga que 
deve levar todo dia.  

Aula 15 – Doenças De Inverno 
O inverno é a época do ano onde alguns consideram 
que é o “natal das drogarias”, pois o volume de 
vendas tende aumentar devido à grande incidência 
de doenças viróticas, infecciosas, respiratórias e 
alérgicas. 

Aqui temos a temperatura ambiental como forte 
fator de causa desse aumento de incidência nessas 
doenças. Primeiro, com o frio, as pessoas têm 
tendência maior de ficar aglomeradas em locais 
fechados, o que favorece a proliferação de doenças 
infecciosas como a gripe e a pneumonia; segundo, 
com o frio há uma tendência na diminuição do 
calibre dos brônquios, que levam a asma e a 

bronquite e também diminuição da limpeza desses canais pelas células 
ciliares, o que promovem um aumento na concentração de muco, 
colaborando para o desenvolvimento de infecções pulmonares. 

As infecções bacterianas, como a pneumonia bacteriana, são 
particularmente fatais a idosos e crianças, levando a uma atenção 
maior para essas pessoas. No balcão, deveremos ter o cuidado a não 
confundir uma gripe com uma infecção, pois pode ser fatal para o 
paciente. Na gripe não há dores nas costas, na altura dos pulmões e a 
secreção expelida não tem aspecto purulento, além disso, a febre não 
costuma ser debilitante. 

Aliás quais são os sintomas da gripe e do resfriado, quais são suas 
diferenças? A gripe tem febres acima de 38ºC, dores pelo corpo, 
geralmente não tem secreções, tosse moderada e pode durar 15 dias 
ou mais, já o resfriado tem febre baixa ou não apresenta febre, as 
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dores ficam alojadas na cabeça e na gargante, 
há espirros e secreção nasal, tosse leve, e dura 
uma semana. 

Para os resfriados e gripes, podemos indicar o 
medicamento antigripal para o alívio dos 
sintomas, visto que é uma infecção por vírus, 
cujos antibióticos não fazem efeito. As 
formulações contém um antialérgico, um 
analgésico e um descongestionante. 

Os antialérgicos podem ser carbinoxamina, 
bronfeniramina ou até clorfeniramina, onde o 
mais potente é o primeiro, ajudam nos sintomas 
alérgicos dos resfriados como espirros e coriza; 
os analgésicos podem ser paracetamol ou dipirona, ajudam na febre e 
nas dores de cabeça ou espalhadas pelo corpo; o descongestionante 
pode ser pseudoefedrina ou fenilefrina, ajudam descongestionando do 
nariz, diminuindo a inflamação dos vasos sanguíneos. Dependendo do 
caso, um sedativo da tosse com efeito antialérgico pode ser usado ou 
até mesmo um expectorante que fluidificará o muco concentrado nos 
brônquios facilitando sua excreção, podendo ser via oral ou pelas fezes. 

Aqui o cuidado que temos em informar aos nossos clientes são a 
possibilidade de sono, devido a ação dos antialérgicos, portanto evitar 
operar máquinas ou dirigir e a alergia a dipirona ou paracetamol se o 
cliente souber, mas o cuidado maior deve ser com os 
descongestionantes. 

Os descongestionantes são medicamentos que não devem ser usados 
por pessoas com problemas de arritmia, mulheres grávidas, crianças 
menores de dois anos e hipertensos, pois mexem com os vasos 

sanguíneos de modo geral, 
podendo aumentar a pressão. 

A posologia desse tipo de 
medicamento pode ser de um 
comprimido de oito em oito 
horas, até um comprimido de 
seis em seis horas, dependerá 
do nível de virulência da 
infecção virótica. 

Para as doenças alérgicas, como 
a asma e a bronquite, o 
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tratamento é a base de medicamentos antialérgicos como a prednisona 
ou algum anti-H1, como a dexclorfeniramina, fexofenadina, loratadina 
ou desloratadina. Aqui a posologia pode variar em uma dose de oito 
em oito horas, até uma vez por dia, dependerá do tipo de medicamento 
e a principal preocupação aqui é a grande incidência de sono, pois 
esses medicamentos atravessam a barreira hematoencefálica, 
promovendo o estímulo do centro do sono no cérebro.   

Outro medicamento usado são os broncodilatadores, que podem ter  
efeito sobre a musculatura brônquica como o brometo de ipatrópio ou 
sobre o brônquio propriamente dito, como os beta-2 adrenérgicos, 
como o salbutamol e o fenoterol. Podemos usar estes medicamentos 
como inaladores, como o fenoterol; ou por via oral, como o salbutamol; 
e a incidência diária dependerá da gravidade do caso. Aqui a maior 
preocupação é a palpitação no coração, ou seja, 
taquicardia, promovida pela estimulação dos 
receptores beta-1 no coração por essa medicação. 

Ainda temos as “bombinhas”, que são 
formulações, muitas vezes em estado gasoso, 
mas podem ser encontradas na forma sólida, em 
pós, que são inaladas e promovem uma ação local 
no pulmão, promovendo a broncodilatação. Essas 
formulações podem conter corticoides, beta-2 
adrenérgicos e antialérgicos e são formulações de 
efeito rápido para melhora do quadro. 

Aqui devemos instruir nossos clientes ao uso. 
Quando formos acionar o dispositivo, devemos 
alinhar o acionamento à inspiração, para que o 
fármaco vá o mais rápido possível ao pulmão para 
fazer efeito. No mercado existem formulações de 
comprimidos inaláveis que são perfurados pelo dispositivo e o pó 
liberado deve ser inalado, há também espaçadores no mercado para 
podermos ministrar esse tipo de medicamento em crianças, sendo que 
despejamos a dose indicada pelo médico neles e deixamos a criança 
respirar o ar do espaçador por dez segundos. 

A tosse pode ser produtiva (com presença de catarro) ou seca (sem 
presença de catarro). Para a tosse produtiva, usamos xaropes 
expectorantes, que fluidificam o muco (catarro) facilitando sua 
expulsão, seja pela boca ou fezes; aqui temos medicamentos como o 
ambroxol, carbocisteína e acetilcisteína, temos também os xaropes 
naturais a base de mel e guaco e outros a base de Hedera helix, todos 
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eles tomados de oito em oito horas, sua dose dependerá do peso e da 
idade do indivíduo. Para tosse seca, ou seja, alérgica, temos 
medicamentos antitussígenos, como a dropropizina e a 
levodropropizina, além de outros antialérgicos que devem ser tomados 
uma dose de oito em oito horas, para o alívio do sintoma alérgico. 

As doenças de inverno devem ser tomadas com muito cuidado, pois 
um resfriado em um idoso ou em uma criança pode evoluir a uma 
pneumonia, que é muito fatal nessa faixa etária, além disso, devemos 
ter muito cuidado no uso desses medicamentos, que podem trazer 
graves problemas às pessoas se não forem usados corretamente. 

Aula 16 – Vacinas 
As vacinas, no presente momento, estão enfrentando um dos maiores 
episódios de desserviço no mundo atual, enfrentando movimentos que 
duvidam da sua capacidade de melhorar a saúde do indivíduo. 
Entretanto há movimentos muito fortes para colocar as vacinas em 
evidência e há um outro movimento específico aqui para nós neste 
curso sobre drogarias, onde se busca a liberação de aplicação de 
vacinas em drogarias com consultório farmacêutico. 

Origem Da Vacina 

Para entendermos a importância das vacinas na 
saúde pública, devemos voltar ao século XVIII, 
mais precisamente ao ano de 1786, onde o inglês 
Edward Jenner observou que mulheres que 
tinham contato com vacas, na ordenha, tinham 
um menor chance de pegar Varíola (uma doença 
muito debilitante) do que pessoas que não tinham 
contato com o animal. A partir daí ele fez um 
experimento, onde ele inoculou seu filho com um 
extrato tirado das vacas leiteiras e o pôs em 
contato com o vírus da Varíola e seu filho não 
ficou doente. 

Jenner não sabia na época, mas o que ele fez foi estimular o sistema 
imune do garoto a reconhecer partes do vírus essenciais a sua 
sobrevivência, fazendo ficar preparado para o contato com o agente 
causador da doença, eliminando-o assim que ele entrasse pela corrente 
sanguínea. 

Assim funciona a vacina, ela pega uma parte do agente causador da 
doença ou um vírus atenuado, ou seja, incapaz de promover a doença 
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e inocula na pessoa. O sistema imune da pessoa reconhecerá partes 
desse agente causador necessário para a manutenção da sua vida e 
criará substâncias, os anticorpos, capazes de neutralizar o causador da 
doença. 

Hoje em dia, no Brasil, tínhamos quase erradicado algumas das 
doenças mais terríveis, como a poliomelite e o sarampo dos nossos 
quadros, entretanto o movimento antivacina, durante anos, espalhou 
coisas como as vacinas causam autismo, não funcionam, foram criadas 
por associações governamentais para controle da população, entre 
tantas outras histórias falaciosas sobre a vacina. 

Na realidade, as vacinas vêm nos ajudando a controlar doenças que 
não teriam controle se fosse de outra maneira, como doenças viróticas, 
cujo agente etiológico é um vírus, que nossos medicamentos não 
conseguiriam agir. 

No Brasil, o calendário de vacinas prevê uma série de esquemas, desde 
a infância até aos idosos, onde algumas são específicas para mulheres 
grávidas e algumas para profissionais da saúde. Temos uma política 
pública consistente ao espectro de doenças regionais ao país, atingindo 
a população mais carente, até a rede particular que integra o sistema. 

As vacinas tanto oferecidas pela rede pública quanto oferecidas pela 
rede particular têm a qualidade necessária para prevenir uma doença-
alvo, diminuindo a sua prevalência e sua morbimortalidade. 

Hoje em dia, além dos postos de saúde, temos clínicas especializadas 
oferecendo as mais diversas vacinas da atualidade e no momento há 
um movimento nas principais redes de drogarias para se incluir 
também no espectro, aumentando a gama de serviços farmacêuticos 
oferecidas pela loja, onde é importante sabermos sanar as dúvidas e 
os medos de nossos clientes em 
relação a esse produto. 

As doenças que combatemos com 
a vacinação são: Tuberculose, 
Hepatite B, Difteria, Tétano, 
Coqueluche, Poliomelite, 
Pneumonia, Febre Amarela, 
Meningite, Gripe, HPV e mais 
atualmente a Dengue. 

A proteção da sociedade como 
um todo se dá pela quantidade de 
pessoas que são protegidas 
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contra essas doenças, ficando a pessoa não imunizada, de certa forma, 
protegida, pois dificilmente entrará em contato com o agente causador 
da doença por intermédio de outras pessoas, e, se infelizmente entrar, 
ela experimentará a doença, mas não espalhará para outras pessoas, 
pois estas estão imunizadas.  

Algumas vacinas têm um período anual para tomar a dose como a 
gripe, pois o vírus que é seu agente etiológico sofre muitas mutações 
de um ano para o outro, tornando quase impossível do sistema imune 
detectar a mudança, podendo causar uma série de epidemias graves 
ao redor do mundo, como foi a gripe H1N1 experimentada há alguns 
anos, por isso a vacina contra o Influenza, vírus causador da gripe, 
muda todos os anos e as campanhas de vacinação para essa doença 
são anuais. 

O grande perigo das campanhas antivacinas espalhadas pelo globo 
está no aumento da prevalência de doenças que considerávamos 
controladas, como o recente surto de sarampo que estamos 
experimentando atualmente. A quantidade de pessoas não vacinadas 
aumenta, deixando-as desprotegidas contra o vírus do sarampo e 
quando entram em contato com o esse agente etiológico manifestam 
essa doença, que pode ser fatal. 

Aqui vale ressaltar que não há um medicamento específico contra o 
sarampo, assim como contra a gripe, entretanto o primeiro é muito 
mais letal que o segundo. 

As vacinas são produtos altamente seguros que passaram, como todo 
medicamento, por testes de eficácia e segurança, não causam autismo 
e não são uma espécie de controle do governo sobre nossas vidas, 
entretanto como todo os medicamentos, possuem contraindicações e 

efeitos adversos. As 
contraindicações são mais ligadas a 
pessoas imunossuprimidas, onde o 
sistema imune não está 
funcionando bem e pessoas 
alérgicas a ovo ou a gelatina, para 
alguns tipos de vacinas. Já entre as 
reações adversas podemos citar 
dor e vermelhidão no local da 
aplicação, febre nos primeiros 4 
dias após a aplicação e dores nas 
articulações à cabeça, que passam 
com o passar dos dias.  
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Portanto, devemos como profissionais da saúde orientar nossos 
clientes e pessoas ao nosso redor que vacinas são altamente seguras 
e precisamos usá-las para controlar, e possivelmente erradicar, o 
maior número de doenças que podem nos causar problemas como 
indivíduo, atrasando nossa evolução pessoal, atingindo então toda a 
sociedade.  

Aula 17 – Sistema Cardíaco 
Nosso coração é uma bomba que funciona 24 horas por dia 
promovendo o fluxo de sangue por todo o corpo, promovendo as trocas 
gasosas, levando nutrientes para as células e tirando o rejeito celular, 
transportando-o para o fígado e rins para a excreção adequada. Os 
vasos sanguíneos por onde esse sangue transita oferecem resistência 
ao fluxo, controlando-o e adequando-o ao processo de transporte. 

O coração é formado pelo músculo cardíaco, o miocárdio, chamado de 
músculo estriado cardíaco, cuja contração é parecida com o músculo 
estriado, mas o tempo é maior, involuntária e ritmada. Ele é formado 
por quatro câmaras denominadas átrios e ventrículos, sendo os átrios 
localizados acima, e os ventrículos abaixo. O sangue chega do corpo 
no átrio direito, passa para o ventrículo direito pela válvula tricúspide 
e é mandando aos pulmões pela artéria pulmonar, realiza as trocas 
gasosas, volta ao coração pela veia pulmonar, chega no átrio esquerdo, 
passa para o ventrículo esquerdo e pela válvula bicúspide e é mandado 
para o corpo pela artéria aorta.  

A contração do músculo cardíaco se dá pelo estímulo nervoso que 
chega ao nó sinoatrial, a partir daí o estímulo passa entre as células 



64 Balconista de Farmácia V5 

cardíacas, espalhando primeiro pelos átrios direito e esquerdo e depois 
pelos ventrículos direito e esquerdo, dando um espaço de tempo entre 
a contração entre eles. Quando os átrios se contraem e os ventrículos 
relaxam, chamamos de diástole e quando ocorre o inverso, 
denominamos sístole. 

Arritimia E Antiarrítmicos 

No coração, alguns problemas podem afetar o 
funcionamento do miocárdio, seja na contração 
muscular ou na propagação do estímulo 
nervoso, esses problemas podem causar 
arritmias cardíacas ou vários tipos de angina. 
Para pessoas com esses problemas existem 
vários medicamentos que possuem ação 
antiarrítmica, entre eles podemos citar os 
betabloqueadores, os bloqueadores do canal 
de cálcio, os nitratos e os antiarrítmicos 
propriamente ditos. 

Os betabloqueadores como o propranolol, 
atenolol, carvedilol e bisoprolol são 
medicamentos que não são indicados para 

pessoas que têm problemas respiratórios e devem ser monitorados 
pelo próprio paciente, medindo sua pulsação. 

Os bloqueadores do canal de cálcio, como a nifedipina e o anlodipino, 
podem causar inchaço nos membros inferiores e causar hipotensão 
ortostática, portanto os clientes devem ser orientados sobre esse 
efeito. 

Os nitratos, como a isossorbida, podem causar hipotensão se usados 
em excesso. 

Entre os antiarrítmicos, podemos citar a digoxina, que deve ser usada 
com muito cuidado, pois pode promover efeitos colaterais muito sérios 
e a dose não deve passar daquela orientada pelo médico e a 
amiodarona, que também pode causar problemas. Por isso orientamos 
o paciente a tomar esse medicamento de segunda a sexta; a 
propafenona deve ser usado com muito cuidado também e é usada na 
fibrilação atrial, mas pode causar problemas se o tipo da arritmia for 
outro. 

Aqui é necessário instruir os clientes sobre os problemas do tratamento 
para as arritmias e desvendar seus sintomas como a falta de ar, os 
problemas com a pulsação (deve estar entre 60 e 80 bpm) e o cansaço, 
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também instruir sobre o uso dos medicamentos, deixar claro a 
posologia passada pelo médico e estar atento às reações adversas, pois 
esses medicamentos, via de regra, são medicamentos muito tóxicos ao 
organismo. 

Vasos Sanguíneos 

Os vasos sanguíneos são divididos em 
artérias, veias e capilares. As artérias são 
os vasos que saem do coração e levam o 
sangue do coração ao organismo, são 
vasos onde a pressão sanguínea é maior e 
por isso são vasos onde a musculatura é 
mais delgada.  

As veias são vasos mais flexíveis, onde a 
musculatura é menor, a pressão sanguínea é menor, entretanto, nos 
membros inferiores as veias possuem válvulas para impedir o retorno 
venoso.  

Os capilares são os vasos entre as artérias e as veias, são vasos de 
calibre menor e é o local onde acontecem as trocas gasosas e de 
nutrientes,entre os vasos e as células, alguns capilares são tão 
pequenos que suas paredes possuem um único conjunto de células.  

Problemas Circulatórios 

Aqui podemos ter problemas nos vasos como o aparecimento de 
varizes nas pernas e problemas de coagulação sanguínea. 

A coagulação sanguínea é um efeito natural do nosso organismo para 
evitar hemorragias, ou seja, extensa perda de sangue. A formação do 
coágulo se dá por vários mecanismos fisiológicos distintos que ocorrem 
no sangue e quando há risco de formação de excesso de trombo, 
usamos medicamentos que “afinam o sangue”, ou um termo não 
coloquial, usamos um antiagregante plaquetário. 

Temos vários medicamentos que usamos para esse fim, os mais 
antigos são o ácido acetilsalicílico (AAS) na dose 
de 88 a 320mg e a varfarina, que deve ser usada 
com muito cuidado; temos também 
medicamentos mais novos como o Clopidogrel, 
a Ticlopidina e a Rivaroxabana.  

O AAS e a varfarina são os medicamentos cujo 
custo benefício está no  preço, são 
medicamentos muito baratos e possuem uma 
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eficácia considerável, entretanto, a varfarina não é um medicamento 
tão seguro assim. Primeiro temos que orientar nosso paciente a não 
ingerir alimentos como a alface, couve, repolho, brócolis, banana e 
derivados do leite, pois são alimentos ricos em vitamina K e pode afetar 
seu efeito, além disso, a varfarina pode interagir com uma série de 
medicamentos como AAS, antidepressivos, anti-inflamatórios, entre 
outros. 

Pensando nessa segurança medicamentosa outros antiagregantes 
plaquetários foram desenvolvidos e hoje temos medicamentos como o 
Clopidogrel, a Ticlopidina e o Rivaroxabana que são mais seguros, 
entretanto o preço é menos acessível, seus efeitos colaterais podem 
ser coceira, diarreia, erupções de pele, infecções nas vias aéreas 
superiores e, como todos os medicamentos dessa classe, 
sangramentos. 

Na questão relacionada aos vasos sanguíneos, o problema mais 
recorrente são as varizes. 
Elas acontecem quando 
as válvulas das veias dos 
membros inferiores, que 
impedem o retorno do 
sangue, incham ou 
perdem a função, 
promovendo o retorno do 
sangue nas pernas, 
inflamando os vasos. 

Para varizes, temos 
medicamentos que atuam 

na inflamação dos vasos sanguíneos e na insuficiência venosa, esses 
medicamentos podem ser tomadas uma, duas ou três vezes por dia, 
dependerá do que o médico prescrever, e seus efeitos colaterais podem 
ser, náuseas, cefaleia, dor abdominal, insônia, sonolência e dor nos 
músculos.  

Os princípios ativos encontrados para esse mal são 
diosmina+hesperidina, castanha da índia, anticoagulantes, anti-
inflamatórios, queratina e alguns cremes e loções também podem ser 
usados para reduzir a inflamação venosa e o retorno venoso. Esses 
medicamentos também podem ser usados para hemorroida, cuja 
patologia é a mesma. 

A hemorroida é uma inflamação dos vasos sanguíneos na região do 
ânus, tendo várias causas, onde o vaso que inflama pode ser externo 
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ou interno ao ânus. Para esse mal os anti-inflamatórios venosos são 
usados três vezes por dia em conjunto com uma pomada de uso 
específico e dependendo do caso com aplicador.  

Aula 18 – Antibióticos 
Nenhum medicamento representou tanta 
reforma na sociedade quanto os antibióticos. 
Antes de sua descoberta, as pessoas 
morriam de simples infecções, como 
infecções de garganta. A mortalidade de 
pneumonias, tuberculose, sífilis e outras 
infecções mais graves eram muito mais 
altas. 

Em 1928, Alexander Fleming, observou que 
uma cultura de bactérias que estava 
estudando não houve crescimento ao redor 
dos fungos que tinham contaminado a 
cultura. Foram estudar a substância e assim 
foi descoberta a penicilina, o primeiro 
antibiótico que se tem conhecimento. Os 

antibióticos são medicamentos usados para combater uma infecção 
bacteriana. 

Uma infecção bacteriana acontece quando o número total de 
determinada bactéria promove uma disfunção nociva em algum lugar 
no organismo. Pode ser na pele, garganta, pulmões, boca, coração, 
ossos, rins, bexiga, enfim, em qualquer lugar. 

Existem muitas espécies de bactérias que se diferenciam muito uma 
da outra. Quanto a forma existem cocos, estreptococos, vibriões, 
espirilos, bacilos, entre outros; quanto 
ao tipo de parede celular existem a gram 
positivos e gram negativos. Cada uma 
dessas bactérias são sensíveis a um tipo 
de antibiótico. 

O mecanismo de ação dos antibióticos 
são os mais variados, eles podem ser 
bactericidas, que matam as células e 
bacteriostáticos, que impendem o 
desenvolvimento bacteriano e deixam o 
sistema imune  fazer o resto. 
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Classes De Antibióticos 

Entre as classes de antibióticos, podemos 
destacar as penicilinas, cefalosporinas, 
quinolonas, fluorquinolonas, 
aminoglicosídeos, macrolídios e os 
carbepenem. 

As penicilinas e as cefalosporinas são 
bactericidas, ou seja, medicamentos que 
matam a bactéria rompendo sua parede, são 
usadas para os mais diversos tipos de 
infecções e podem ter resistência bacteriana 
cruzada, ou seja, se uma bactéria é 
resistente a uma penicilina, pode ser 
resistente a uma cefalosporina. 

Entre as penicilinas, temos a benzilpenicilina 
(mais conhecida por seu nome comercial, a Benzetacil) que é um 
antibiótico injetável que pode desencadear uma reação alérgica muito 
forte, por isso, só é aplicada em unidades de saúde. Há também o 
ampicilina e a amoxicilina, onde essa última também pode vir na 
apresentação conjunta de Amoxicilina+Clavulanato para bactérias com 
resistência somente a Amoxicilina. 

Entre as Cefalosporinas, temos a Cefalexina, Ceftriaxona e a 
Cefadroxila, onde cada uma difere nas gerações criadas, sendo mais 
potentes e menos imunes à resistência bacteriana. Quimicamente são 
parecidas com as Penicilinas e podem manifestar resistência cruzada 
entre elas. 

As Quinolonas e as Fluorquinolonas são antibióticos que possuem ação 
primária para infecções na urina, entretanto as Fluorquinolonas podem 
ser usadas em outras infecções, como pneumonias e infecções de pele. 
Os antibióticos dessa classe são o Ciprofloxacino, Levofloxacino, 
Oxifloxacino e Moxifloxacino. Não devem ser tomados com leite e deve 
ser evitado o uso concomitante com Sais de Fruta e Hidróxido de 
Alumínio. 

Os aminoglicosídeos são antibióticos muito tóxicos ao serem usados 
sistemicamente. Sendo usados em formulações tópicas são a 
tobramicina, a gentamicina e a amicacina. São usados em colírios e 
pomadas e algumas formulações injetáveis, entretanto, são usados em 
hospitais. 
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Os macrolídeos são muito usados na clínica médica em sua forma oral. 
São a Eritromicina, a Azitromicina e a Claritromicina. Podem ser usados 
tanto em adultos quanto crianças para vários tipos de infecções, tanto 
em tecidos moles como trato respiratório superior e inferior quanto em 
infecções de pele e ossos. Quando administrados em via oral, devemos 
ter cuidado com a alimentação, a Eritromicina não deve ser tomada 
com leite e deve ser evitado queijo; a Azitromicina não pode ser 
tomada com estômago cheio, assim como a Claritromicina.  

Os Carbepenem são a nossa última linha de defesa contra bactérias 
resistentes, sendo usados só em hospital. Se houver resistência a essa 
classe de antibiótico não há ferramenta terapêutica para parar a 
infecção, e em cada 100 pessoas que têm esse tipo de infecção 80 
morrem. A resistência bacteriana é um dos maiores problemas que 
enfrentamos em relação às infecções e, segundo a OMS, em 2050, 
voltaremos a era pré penicilina onde morríamos de simples infecções. 

O uso indiscriminado de antibióticos, seja pela prescrição errônea ou 
pelo uso irracional, aumenta a resistência bacteriana, o que diminue a 
eficácia dos fármacos para acabar com a infecção, por isso, quando 
prescrito, devemos usar os antibióticos no horário e dias prescritos. 

Existem formulações de antibióticos em líquido, geralmente para uso 
infantil e suspensões extemporâneas que vêm na forma de pó para 
serem reconstituídas no momento do uso. Algumas formulações como 
a Amoxicilina devem ser colocadas 
água filtrada ou fervida até uma 
marcação; a Azitromicina vem o pó 
para reconstituição e o liquido 
separado, sendo usado somente 
ele; a Acetilcefuroxima deve ser 
reconstituída com água filtrada ou 
fervida e deixar a suspensão 
descansar por uma hora. Todas 
essas formulações devem ser 
deixadas na geladeira após 
reconstituição, correndo o risco de 
anular o efeito da formulação se 
ficar fora.  

Cálculos Na Dispensação 

Para a dispensação, devemos fazer o cálculo da quantidade de doses a 
serem usadas pelos pacientes.  
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- Se for de 8/8 horas são três vezes por dia. 

- Se for de 6/6 horas são quatro vezes por dia, portanto, se for 
prescrito 1 comprimido de 8/8 horas durante 7 dias são 3 comprimidos 
por dia, logo, 3x7=21 comprimidos.  

- Se for 1 comprimido 6/6 horas durante 7 dias, são 4 comprimidos por 
dia, vezes 7 dias, logo 4x7=28 comprimidos, então devemos dispensar 
28. 

Para formulações líquidas, devemos calcular a quantidade de líquido 
usado em cada dose, portanto:  

- Se for prescrito 5mL de 8/8h por 10 dias são 15mL por dia, 15 vezes 
10 são 150mL de tratamento total. Se o vidro de antibiótico vier 75mL 
deverão ser dispensados dois vidros.  

- Se a prescrição for 7,5mL de 6/6h durante 7 dias são 30mL por dia, 
portanto 7 vezes 30 são 210mL de tratamento total, se no vidro vier 
60mL, deve ser dispensado 4 vidros.  

Aula 19 – Sistema Gastrointestinal I 
O Sistema Gastrointestinal é 
formado pela boca, esôfago, 
estômago, intestino delgado, 
intestino grosso, pâncreas e 
fígado (através da bile). Os 
problemas que vêm ao balcão 
da drogaria são acidez 
estomacal, gastrite, úlcera, 
vômitos, má digestão, gazes, 
diarreia e prisão de ventre. 

Nossa alimentação tem uma 
influência direta na saúde do 

nosso Sistema Gastrointestinal, se temos uma alimentação rica em 
substâncias ácidas, gorduras, frituras, açúcares, carnes em excesso, 
bebidas alcoólicas e o estresse elevam a acidez estomacal em níveis 
que podem levar a formação de lesões na parede do órgão, 
denominadas úlceras. 

O excesso da acidez estomacal pode ser um processo agudo ou crônico, 
ou seja, pode ser uma coisa que acontece no momento, ou pode durar 
de meses até anos.  
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Medicamentos 

Para o tratamento desses 
problemas de acidez aguda, 
podemos usar  sal de frutas e 
Hidróxido de Alumínio, esse 
último possui formulações em 
líquido e pastilhas, é usado 
quando estamos com sintomas 
de queimação estomacal, sendo 
o tratamento para sintomas 
locais. Quando essas 
queimações de estômago acontecem por longo período de tempo, se 
faz necessário um tratamento com medicações de efeito sistêmico, ou 
seja, de uso prolongado. 

Para o tratamento mais prolongado, podemos usar fármacos anti H2 
que inibem a células estomacais de produzir ácido clorídrico, sendo 
medicamentos que se tomam até três vezes por dia antes das refeições 
principais, tendo um baixo efeito pró-cinético. Essas medicações são: 
a Cimetidina, que possui grandes efeitos colaterais além de enumeras 
interações medicamentosas, não sendo um fármaco de primeira 
escolha; a Ranitidina e a Famotidina, que são medicamentos mais 
seguros que a Cimetidina, sendo a Ranitidina a primeira escolha. 

Outra classe usada para esse fim são os inibidores da bomba de 
prótons, que são medicamentos que se tomam em jejum, geralmente 
uma vez ao dia, podendo se estender até duas vezes ao  dia. Possuem 
tempo de meia vida longo e ação irreversível, entretanto podem ter 
efeito rebote, ou seja, assim que o tratamento acaba, a concentração 
de ácido estomacal pode aumentar. Os representantes dessa classe de 
medicamentos são o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol e o 
esomeprazol. 

Se for constatado que o cliente tem uma bactéria que pode aumentar 
a acidez estomacal, o Helicobacter pillory, além dos medicamentos 
inibidores da bomba de prótons, devemos entrar com regime 
terapêutico de dois antibióticos, geralmente a Amoxicilina e a 
Claritromicina, sendo o regime terapêutico usado da seguinte forma: 
um comprimido de Amoxicilina 500mg + um comprimido de 
Claritromicina 500mg + um comprimido de um inibidor da bomba de 
prótons (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol) de 12/12 horas por 10 
dias + 1 comprimido de um inibidor da bomba de prótons por 30 dias. 
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Para má digestão, os médicos geralmente prescrevem um 
medicamento procinético, onde a ação é ao nível central, ou seja, no 
cérebro, aumentando a velocidade do bolo alimentar pelo sistema 
gastrointestinal, diminuindo a sensação de empachamento provocado 
pelo acúmulo de bolo alimentar no estômago, são esses medicamentos 
a Domperidona e a Bromoprida, que devem ser tomados de 30 a 10 
minutos antes das refeições. Há opção também do uso da Simeticona, 
que irá diminuir a formação de gazes no Sistema, melhorando assim a 
digestão. 

 Para o vômito e a diarreia, temos medicamentos que chamamos de 
antieméticos, que são o Metoclopramida e a 
Pirimetamina, conhecidos respectivamente como 
Plasil e Dramin, mais recentemente temos 
também disponível a Ondansetrona, que ajudam 
no enjoo, nas náuseas e no vômito, sendo tomado 
uma dose de 8/8h ou de 6/6 horas. Esses 
medicamentos podem causar sono, sendo 
recomendado a orientação aos clientes quando 
dispensar esse tipo de medicamento. 

Para problemas relacionados ao funcionamento 
do Intestino, temos que pensar na formação do 
bolo fecal, pois se não nos alimentarmos de 
fibras, por exemplo, não há formação de um bolo 
fecal que promova a correta estimulação do 

órgão, deixando apático e sem movimentação, promovendo assim a 
prisão de ventre. O correto é irmos ao banheiro pelo menos uma vez 
ao dia, sendo ainda considerado saudável ir um dia sim e outro não. 
Entretanto, com problemas na alimentação, no uso de alguns 
medicamentos e até mesmo estresse, pode haver problemas no 
funcionamento desse órgão. 

Laxantes 

Existem vários tipos de laxantes, sendo alguns mais seguros que 
outros, a escolha e o uso deles pode ter uma grande influência na 
saúde do indivíduo. As classes de laxantes podem ser emolientes, 
irritantes ou purgativos, fibras e os osmóticos. 

Os emolientes são substâncias que diminuem a viscosidade do bolo 
fecal, facilitando o trabalho do intestino aos movimentos procinéticos, 
aqui o representante é o óleo mineral e deve se tomar uma colher de 
sopa à noite. 
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 Os irritativos são medicamentos 
perigosos, pois eles irritam a 
parede do intestino, fazendo uma 
espécie de contração intestinal, 
que expulsa o bolo fecal do 
intestino. Esse tipo de 
medicamento pode deixar o 
intestino preguiçoso e, com muito 
tempo de uso, promover câncer na 
parede do órgão. Aqui podemos 
citar o bisacodil (lacto purga), 
sene, cáscara sagrada, entre 
outros. A melhor posologia é tomar 
uma dose à noite para fazer efeito de manhã, pois esse tipo de 
medicamento demora seis horas, em média, para fazer efeito. 

As fibras aumentam o bolo fecal, puxando a água para a luz do 
intestino promovendo um gradiente osmótico, estimulando o intestino 
aos movimento procinético e favorecendo a eliminação das fezes. A 
posologia indicada é uma dose antes das alimentações. 

Os medicamentos osmóticos aumentam a concentração de sal na luz 
do intestino, promovendo um gradiente osmótico de água para dentro 
do órgão, amolecendo o bolo fecal, promovendo os movimentos 
procinéticos do intestino e favorecendo a eliminação. Aqui o 
representante desse classe é a lactulose, sendo um dos laxantes mais 
seguros para crianças e idosos. 

Vale ressaltar que esse tipo de medicamento não emagrece, mas sim 
dá uma sensação de emagrecimento, pois tiram todo o bolo fecal 
produzido no organismo. Essa ideia é muito perigosa, pois há 
medicamentos dessa classe que podem induzir outros problemas muito 
graves, como câncer. Portanto, devemos instruir nossos clientes ao uso 
racional de laxantes, dando preferência às fibras e aos medicamentos 
osmóticos, que usam o mecanismo natural do funcionamento 
intestinal, não mexendo com o funcionamento natural do órgão. 

Ainda podemos falar das diarreias que acontecem quando o intestino 
não consegue manter o bolo fecal em seu trânsito normal no intestino. 
Pode ser provocada por uma intoxicação alimentar, onde a 
concentração de bactérias e substâncias nocivas no alimento induzem 
a diarreia; pode ser provocada também por alguns medicamentos. 

Aqui a conduta é ingerir uma quantidade alta de água, soro oral e água 
de coco, sendo importante evitar refrigerantes, isotônicos (gatorades), 
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leite e derivados, carnes e embutidos e alguns medicamentos. Aqui o 
medicamento utilizado é a loperamida e a racecadotrila, não sendo 
indicado logo nos primeiros dias da diarreia, visto que podem induzir a 
infecções intestinais.  

Aula 20 – Sistema Gastrointestinal II 
A alimentação é a forma que temos de 
conseguir energia do meio externo, 
entretanto quando exageramos na 
alimentação, as reservas de energias 
podem se acumular como glicogênio no 
fígado ou na forma de gordura, no tecido 
adiposo.  

Nosso corpo é programado para guardar 
as reservas de energia e não se desfazer 
delas, essa herança fisiológica vem da 
nossa época de “homens da caverna”, 
quando vivíamos da caça e da coleta, onde 
a oferta de alimentos era escassa e 

dependíamos desses mecanismo para sobreviver. 

Entretanto, no mundo atual, a oferta de alimentos é enorme e a 
disponibilidade de calorias aumentou muito em relação à pré-história, 
mas nosso organismo não se adaptou a essa oferta, promovendo 
doenças de metabolismo como estudadas nas aulas 5 e 6, entre elas a 
Obesidade. Por esse motivo, medicamentos para emagrecer não têm 
uma eficácia superior a um mês na perda de peso, portanto, antes de 
qualquer medicamento, ou dieta maluca, devemos pensar numa 
reeducação alimentar, uma mudança de hábitos. 

Para o processo de emagrecer, o organismo deve ter uma oferta menor 
de energia do que o gasto diário, mas essa oferta não deve ser escassa, 
pois há mecanismos fisiológicos que promovem o armazenamento de 
energia e o seu uso, promovendo assim, o que chamamos de “efeito 
ioiô”, onde a pessoa emagrece e engorda logo em seguida. 

Existem medicamentos que ajudam no começo do processo de 
emagrecer, mas seu uso não deve exceder a um mês. Esses 
medicamentos podem agir no estômago tirando a fome e dando uma 
sensação de saciedade, como a Queratina e o Colágeno; no intestino, 
impedindo a absorção de gordura, como o Orlistat; ou então, no 
cérebro, agindo no centro da fome, inibindo-o, como a Sibutramina. 
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Os inibidores da fome que agem no estômago dão a sensação de 
saciedade por meio da intumescência, ou seja, incham no órgão 
promovendo essa sensação, já os inibidores de ação central, ou seja, 
que agem no cérebro, inibem os neurônios da fome no cérebro, 
entretanto, têm efeitos adversos severos ao organismo, sendo 
indicados em casos muito específicos, como obesidade mórbida. Os 
medicamentos que agem no intestino devem ser tomados junto com 
as refeições principais, mas podem dar diarreia e causar a não 
absorção de algumas vitaminas que são absorvidas junto com a 
gordura. 

Se não houver disciplina por parte da pessoa que pretende emagrecer, 
o resultado pode não ser satisfatório, além disso, existem muitas 
fantasias ligadas ao processo, se pesquisarmos na internet, veremos 
muitas dietas e medicamentos milagrosos, o que ajuda a espalhar a 
desinformação e podem ter consequências desastrosas, entre elas a 
perda de vitaminas. 

Vitaminas 

As vitaminas são substâncias de 
suma importância à fisiologia do 
organismo, sendo responsáveis por 
muitos processos, desde o 
funcionamento de neurônios até 
absorção de substâncias passando 
pela ativação do sistema imune. 

Existem no mercado muitas 
formulações para a reposição dessas 
vitaminas, desde uma única 
vitamina, como a vitamina C e a 
vitamina E, até multivitamínicos ou 
polivitamínicos que contêm uma 
série de vitaminas e sais minerais. Aqui o cuidado deve ser em clientes 
que têm problemas renais ou hepáticos, pois uma carga muito grande 
de vitaminas no sangue pode trazer problemas. 

Existem dois tipos de vitaminas, as hidrossolúveis e as lipossolúveis, 
onde as primeiras são absorvidas pelo organismo apenas as 
necessárias e o restante é eliminado, e as lipossolúveis que podem 
promover intoxicações ao organismo, por isso, devem ser 
administradas com cuidado. 
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O tempo ideal para se fazer uma reposição vitamínica com 
medicamentos são 60 dias, após esse tempo, os benefícios trazidos 
pela reposição vitamínica são ultrapassados pelos problemas inerentes, 
podendo trazer graves consequências para o cliente. 

Vitaminas como o complexo B podem ajudar em neuropatias e 
problemas musculares; a vitamina C ajuda a limpar o organismo e a 
melhorar as ações do sistema imune; a vitamina E ajuda a limpar o 
organismo em conjunto com a vitamina C; a vitamina K ajuda no 
processo de cicatrização, sendo desaconselhável seu uso em pessoas 
que usam antiagregantes plaquetários; a vitamina D ajuda na 
formação óssea e na saúde da pele; a vitamina A ajuda na saúde do 
cabelo e da pele, além de ajudar na ação do sistema imune. Minerais 
como o magnésio, o sódio e o potássio agirão na condução do feixe 
nervoso e o cálcio age na formação dos ossos e cartilagem e no 
processo de contração muscular. 

Suplementos Alimentares 

Além das vitaminas, outros 
produtos podem ser usados 
para melhorar os requisitos da 
alimentação, são os 
suplementos alimentares. Esses 
produtos têm diversas 
finalidades, entre elas, reforço 
proteico de fibras, carboidratos 
e lipídico. 

Entre o reforço proteico, temos 
o Whey Protein, Albumina, BCAA, entre outros, cuja função é aumentar 
a quantidade de proteínas ingeridas pelo organismo, geralmente para 
fins físicos, aumentar a massa magra, ajudar na perda de porcentagem 
lipídica e reforço para atividades atléticas, como corrida e andar de 
bicicleta. A melhor posologia indicada é tomar a dose prescrita após a 
atividade física. 

O reforço de fibras são complementos que ajudam no funcionamento 
do intestino, melhorando a absorção de vitaminas e minerais da 
alimentação, a posologia recomendada é uma dose nas alimentações. 

O reforço de carboidratos, também conhecidos como “massa”, são 
reforços de carga de carboidratos, geralmente recomendados para 
pessoas que estão fazendo atividade física ou querem ganhar peso, 
onde o cliente faz uso do produto antes da atividade. Algumas pessoas 
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que estão fazendo exercícios com a finalidade do emagrecimento, 
também podem fazer uso desse produto para “enganar” o metabolismo 
fisiológico e promover o emagrecimento após a atividade física. 

O reforço lipídico é feito com lipídeos insaturados, como o Ômega 3, 
Ômega 6 e Ômega 9, que aumentam a concentração de HDL no 
organismo, diminuindo a concentração de LDL, além de ação 
antioxidante, que ajuda na limpeza do corpo, diminuindo a 
concentração de radicais livres. A posologia recomendada para o 
Ômega 3, por exemplo, é um grama uma vez ao dia. 

Esses produtos podem ser indicados no balcão da drogaria, entretanto, 
não podemos prescrever sem saber a condição do cliente, temos a 
obrigação de instruí-lo da melhor forma possível, sanando as dúvidas 
e os possíveis erros de posologia. 

Quando oferecer uma vitamina? Quando oferecer um Whey Protein ou 
um BCAA? Qual é a melhor forma fibra? Quando tomar Ômega 3? Essas 
questões devem estar bem claras na cabeça antes de oferecer esses 
produtos.  

Aula 21 – Pele I 
A pele é o maior órgão do corpo humano, ela é dividida em epiderme, 
derme e hipoderme, nos fornece proteção física e contra entrada de 
algumas substâncias, mas sendo permeável a outras.  

Para o presente estudo, vamos nos ater a primeira camada da pele, 
denominada epiderme, pois é o local de interação com os 
medicamentos em questão. A epiderme é formada por uma primeira 
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camada composta de restos celulares e que está sempre descamando. 
Nessa camada há predominância de uma proteína denominada 
queratina, sendo essa responsável pelo endurecimento da pele, 
cabelos e unhas. 

Essa primeira camada é denominada camada córnea, logo abaixo tem 
outra camada denominada camada granulosa, abaixo estão as 
camadas espinhosa e basal. 

Cada uma dessas camadas são formadas por diferentes fases de vida 
dos queratinócitos, células especializadas da epiderme, responsáveis 
pela formação externa da pele. 

A constituição bioquímica da epiderme corresponde a 40% de 
proteínas, 40% de água e 20% de lipídios, sua composição queratinosa 
atua com uma barreira semipermeável, ou seja, bloqueia a passagem 
de algumas substâncias enquanto outras atravessam pelo processo de 
difusão passiva, promovendo o fator de permeabilidade cutânea. 

Micoses E Alergias 

Os problemas que acometem essa região são infecções de pele, 
alergias, inflamações, acne e queimaduras. As infecções da pele podem 
ser bacteriana ou fúngica, podendo se confundir com alergias, 
entretanto as infecções geralmente são locais, circunscritas, ou seja, 
têm bordas bem definidas. As alergias podem ser alimentares, de 
medicamentos ou de algum produto que se passou na pele, elas são 
mais generalizadas, ou seja, espalhadas pelo corpo, e suas bordas não 
são definidas. 

Para infecções na pele, usamos pomadas antifúngicas ou antibióticas, 
devendo a posologia indicada passar no local três vezes por dia; já para 
alergias ou assaduras, podem ser usadas pomadas antialérgicas 
também três vezes por dia, ou se for assaduras em crianças que usam 
fraldas, a cada troca de fralda. As pomadas antimicóticas são a base 
cetoconazol, nistatina, miconazol ou isoconazol; as pomadas 
antibióticas são o Metronidazol, Neomicina, Cloranfenicol e Anfotericina 
B. As pomadas para assadura são a base de Óxido de Zinco e Vitamina 
B5 e para alergia, podemos usar prometazina e dexclorfeniramina. 
Para as assaduras em adultos na região da virilha, pela alta 
concentração de umidade, é melhor usar antimicóticos em associações 
com antialérgicos e cicatrizantes, deve ser usado três vezes por dia. 

A inflamação na pele geralmente é fruto de uma batida no local ou 
problemas inflamatórios de coluna e joelho, usamos pomadas anti-
inflamatórios em conjunto com anti-inflamatórios de ação sistêmica 
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para uma melhor eficácia do tratamento. A pomada deve ser passada 
três vezes por dia, sendo recomendada uma compressa quente no local 
para aumentar a penetração da epiderme. 

Acnes 

A acne é um processo inflamatório local onde o canal de saída da 
glândula sebácea entope pelo excesso de produção de óleo, onde a alta 
concentração de óleo é um “prato convidativo” para bactérias, 
promovendo uma infecção local, caracterizada pelo pus local com 
aspecto esbranquiçado. 

Na adolescência, pela alta produção hormonal, a quantidade de óleo 
produzida pela glândula sebácea é muito alta, por isso, nessa fase da 
vida, a prevalência de acne é grande. Alguns medicamentos e produtos 
de pele, como protetores solares, podem induzir essa produção 
também, tendo um efeito, que denominamos comedogênico, ou seja, 
que induz a formação de acne.  

O tratamento para essa afecção de pele é o uso de pomadas 
antibióticas, como o peróxido de benzoíla, à noite, pois em contato com 
o sol a pele pode ser manchada. Antes da aplicação da pomada, 
devemos usar um sabonete específico para o rosto, para limpar o 
excesso de oleosidade da pele, e um produto chamado tônico, que 
retirará as impurezas do dia a dia presentes na pele. Existem muitos 
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sabonetes e tônicos para essa finalidade, sendo o de melhor eficácia 
os produtos livres da presença de álcool. Há um medicamento que pode 
ser utilizado em casos onde a acne é muito generalizada no rosto, 
podendo ter deformações, esse medicamento é a Isotretinoína, mas as 
reações adversas são muito severas, seu uso deve ser acompanhado 
por um dermatologista, e as mulheres em fase fértil se comprometem 
em não engravidar. 

Melasma 

As machas na pele podem ser manifestações exacerbadas de células 
da epiderme denominadas melanócitos responsáveis pela síntese de 
melanina, substância essa que nos protege dos efeitos nocivos do sol. 
Para resolver esses problemas, lançamos mão de pomadas a base de 
ácidos, como a hidroquinona, que descamarão a pele, e irão quebrar o 
excesso de melanina formado. Essas pomadas deverão ser usadas à 
noite, após o processo de lavar o rosto com sabonete específico e usar 
o tônico para retirar as impurezas. Na manhã seguinte, o processo de 
lavagem com sabonete e o uso do tônico deve ser repetido para retirar 
o excesso de pomada a base de ácido e o cliente deve usar um protetor 
solar específico para o rosto para proteger a pele. 

Queimaduras 

As queimaduras na pele podem ser da exposição ao sol (serão tratadas 
na próxima aula) ou da exposição a outros fatores como fogo, barras 
de metal quente, produtos químicos entre outros, e trata de uma lesão 
na pele originada de uma transferência de calor entre a pele ou alguma 
outra superfície. Essa lesão tem vários graus, onde as queimaduras de 
segundo e terceiro graus, são tratados em hospital.  
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Para nosso interesse, as queimaduras de primeiro grau são 
caracterizadas por uma vermelhidão, sensibilidade e descamação da 
pele. Essa descamação acontece após a formação de uma nova pele, 
sobre aquela lesionada, sendo interessante o uso de pomadas e/ou 
loções que induzam a formação da pele abaixo e a hidratação local. 

Usamos produtos a base de Calamina e Dexpantenol, que tirarão a 
sensibilidade excessiva do local da lesão, e proporcionarão a formação 
da epiderme abaixo. Aqui a posologia recomendada é o uso do produto 
de três a seis vezes por dia, dependendo da gravidade da lesão. 

Cortes E Sangramentos 

Cortes e sangramentos são fator comum para pele, sendo necessário 
fazer uma assepsia no local, com 
produtos antissépticos, que 
matarão qualquer bactéria e/ou 
fungo que entrarem em contato 
com o corte. Temos pomadas 
cicatrizantes a base de vitamina B5, 
que aumentam o processo 
cicatrizante, podendo lançar mão 
de objetos para favorecer a 
cicatrização como Band-Aid, 
esparadrapos, micropores e faixas. 

A tatuagem é um procedimento de introduzir uma tinta especial na 
derme para que seja fagocitada por células do sangue chamadas de 
macrófagos. Essas células morrem no local onde ficam 
indefinidamente, mas para serem introduzidas na região, a pele é 
lesionada. Aqui várias pomadas são usadas, mas para uma melhor 
cicatrização a melhor pomada é a Dexpantenol, a vitaminaB5, que 
acelerará o processo da cicatrização. A pomada aqui deve ser passada 
três vezes por dia, sendo necessária a oclusão do local durante o 
primeiro e segundo dia no máximo. Se houver algum tipo de infecção, 
então devemos usar uma pomada antibiótica, como a neomicina, 
sendo desnecessário se não houver nenhuma formação de pus. 

O uso de pomadas é bem amplo e para cada tipo de afecção temos 
uma pomada diferente, entretanto a maioria é recomendada a passar 
três vezes por dia, pois a pele muda constantemente as células, 
fazendo que aquela pomada que estava acima da camada de células 
seja dispensada pelo organismo em conjunto. Temos que instruir 
nossos clientes a sempre saberem qual é a ação da pomada que estão 
levando e qual é a sua relevância a esse tratamento.  
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Aula 22 – Pele II 

Higiene Pessoal E cosméticos - HPC 

Vimos na aula anterior os 
problemas que podem acometer a 
pele e como podemos saná-los, 
nesta aula veremos quais são os 
produtos que podem manter a pele 
saudável e vistosa. 

Até agora, em nossas aulas, 
estamos acompanhando os 
problemas de saúde que mais 
aparecem no balcão da Drogaria, 
seus respectivos  medicamentos e 
como podemos orientar nossos 

clientes em relação ao uso desses medicamentos. A partir dessa aula 
e nas subsequentes, vamos abordar os produtos de Higiene Pessoal e 
Cosméticos, ou seja, os HPC´s e quais são as melhores técnicas para 
vendê-los. 

Vamos começar falando dos produtos que tornam a pele mais 
saudável, melhorando a oleosidade da pele, os produtos que nos 
protegem dos raios solares, produtos que nos protegem de mosquitos, 
e produtos de beleza que, dentro do padrão da nossa sociedade, 
deixam a pele mais bonita. 

Hidratantes 

Para melhorar a oleosidade da pele, 
usamos produtos que removem o  óleo 
produzido pelas glândulas sebáceas, 
existem sabonetes especiais para uso no 
rosto, eles retiram o excesso de óleo da 
pele e inibem a sua produção, hidratando 
a pele no processo. Existem várias 
marcas no mercado e todas devem ser 
usadas pelo menos duas vezes ao dia, 
uma ao acordar e outra ao deitar. 

Os tônicos são loções que podem ser ou 
não a base de álcool, onde retiram as impurezas que se prendem na 
pele durante o dia, como poeira, poluição e a própria oleosidade não 
retirada pelo sabonete. As melhores formulações são aquelas livres de 
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álcool, pois apesar do álcool dar uma sensação de refrescar a pele, ele 
aumenta a produção de óleo, causando um efeito rebote. O uso deve 
ser após o sabonete pelo menos duas vezes ao dia, uma ao acordar e 
outra ao deitar. O tônico deve ser passado na pele do rosto com auxílio 
de um algodão. 

Os hidratantes são substâncias usadas em peles secas ou mistas, onde 
a falta de hidratação pode causar rachaduras. Não são usados 
exclusivamente nos rostos, podendo ser usados no corpo inteiro, 
principalmente nos pés, onde os calcanhares podem trazer essa falta 
de hidratação crônica. Existem várias formulações com várias 
fragrâncias, algumas com produtos antialérgicos para idosos ou 
crianças, outras específicas para peles muito secas, outras para peles 
mistas, outras para diabéticos e outras especialmente para os pés e 
pernas. Saber identificar quais são os tipos de hidratantes presente na 
loja em que trabalha pode ajudar muito na hora de vender um produto. 
Sabe aquele cliente que está levando uma Metformina na Farmácia 
Popular? Você pode oferecer um hidratante para as pernas ou para o 
pé diabético. 

Se fôssemos listar todos os tipos de hidratantes aqui faltariam folhas, 
exitem várias marcas e tipos para todas as idades e peles, o ideal é 
sempre ler os rótulos dos produtos para entender o que o cliente 
procura para oferecer o produto ideal para o ele. 

Protetor Solar 

Os protetores solares são produtos que 
protegem nossa pele das lesões 
provocadas pelos raios solares. Essas 
lesões são queimaduras que podem ser 
de primeiro, segundo e terceiro grau, 
sendo determinado pelo tempo de 
exposição aos raios solares. 

Existem dois tipos de radiação solares 
que podem nos causar danos, a UVA e a 

UVB. A radiação UVA é um raio ionizante que atravessa a epiderme e 
alcança a derme, trazendo problemas como envelhecimento, manchas 
e câncer. Já o UVB é um raio massivo onde não atravessa a epiderme, 
causando a queimadura solar, o vermelhidão na pele. 

Portanto, o protetor solar em sua formulação deve nos proteger dos 
raios UVB, que é o Fator de Proteção Solar (FPS) e o Fator de Proteção 
contra UVA. O número maior, que aparece nas embalagens, é o quanto 
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o produto protege contra os raios UVB, 
e, em algumas embalagen s aparece a 
FP-UVA como um número de menor 
tamanho. Aqui o fato curioso é que 
após o FPS 30 não há um aumento da 
proteção pelo aumento do número 
impresso na embalagem, entretanto, 
isso se relaciona à quantidade de 
produto a ser usado pelo cliente, 
quanto maior o FPS, menor é a 
quantidade de produto que consigo 
passar na pele para garantir o FPS 30. 
Outra informação importante é que não 
importa qual protetor passarei, tenho que retocar a cada duas horas, 
pois com a descamação da pele, o produto não fica um tempo maior 
que esse na pele. 

Existe uma infinidade de protetores solares, uma infinidade de marcas 
e tipos, existem formulações que têm um poder hidratante maior, que 
são a base de água termal, portanto além de proteger a pele dos raios 
solares, também ajudam na hidratação daquela pele seca. Existem 
formulações específicas para o rosto, onde são feitas com produtos não 
comedogênicos, ou seja, que não induzem a formação da acne. 
Existem formulações com base para ajudar na maquiagem, portanto 
aqui vocês têm na mão o conhecimento para mostrar para o cliente 
qual é o melhor protetor e qual atenderá sua exigência, o importante 
é você saber o que tem em sua loja para oferecer. 

Maquiagens 

Nas drogarias existem outros produtos que 
podem ser usados na pele, tanto para a cura de 
alguma enfermidade quanto para a beleza, e 
nenhuma gama de produtos é mais usada para 
a beleza do que as maquiagens. 

Existem uma série de produtos que podem ser 
usado para maquiagem, cada um com efeito 
específico na pele: 

- A base dá cobertura às imperfeições e 
uniformiza a pele, algumas formulações vêm 
com protetores solares e hidratantes para 

ajudar a cuidar da pele, existem bases mais leves e bases de longa 
duração, com poder de cobertura maior. 
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- Os pós compactos são produtos que absorvem a oleosidade da pele 
e tiram aquele brilho que surge inevitavelmente durante o dia, 
ajudando a fixar melhor a base no rosto. 

- O blushes são produtos que dão cor à maquiagem, dando aquela 
sensação de saúde, dependendo da maquiagem podem ser usadas 
como sombras. 

- A máscara de cílios ajuda encorpando os cílios dando uma sensação 
de alongamento e volume, destacando mais os olhos. 

- A sombra ajuda na formação do quadro de cores da maquiagem, 
sendo que você pode escolher uma cor mais quente para dar um 
destaque a uma região, por exemplo. Aos olhos você pode usar uma 
cor mais neutra para fazer uma correção de cor, uma sombra marrom 
você pode corrigir uma falha na sobrancelha, depende da sua 
imaginação e criatividade. 

- O lápis de olhos dá o contorno aos olhos destacando-o na 
maquiagem, pode ter várias cores, aqui também há opção do 
delineador, que fará essa função de destaque aos olhos contornando 
os olhos e alongando-os um pouco. 

- O batom, existem várias cores, tipos e jeitos de passar, eles dão o 
contorno à boca, o que a destaca deixando o rosto mais atraente. 

Aqui não estão listados todos os possíveis produtos de maquiagem 
existentes no mercado e nem suas ramificações e estilos de uso, mas 
sim uma introdução de uma gama de produtos a serem explorados na 
drogaria, que podem alavancar as vendas com produtos que deixarão 
as pessoas com uma alta autoestima e poderão trazer e fidelizar mais 
clientes à sua loja. Já pensou em fazer um dia de beleza na drogaria?  
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Aula 23 – Produtos para o Cabelo 
Vimos no decorrer desse curso vários tipos de produtos que são 
comercializados na drogaria, vimos medicamentos para os mais 
diversos tipos de males, vimos alguns produtos cosméticos que são 
passados na pele, agora para finalizar nosso passeio pelos produtos da 
drogaria, vamos falar dos produtos cosméticos para o cabelo. 

Nosso cabelo é uma especialização dos pelos que têm a função de 
proteger nossa cabeça, além disso, possui efeito social na dinamização 
da sexualidade humana, sendo uma forma de atração sexual, por isso 
muitos dos nossos clientes vêm a procura de produtos que possam, de 
alguma forma, melhorar (na concepção da pessoa) a forma como seu 
cabelo se comporta, muitas vezes mudando as interações 
eletrostáticas dos fios, para mudar de um cabelo mais ondulado para 
um mais liso, por exemplo. 

A mudança de um tipo de cabelo para o outro tem a ver com a grossura 
do fio, que minfluencia nas interações eletrostáticas entre eles e o peso 
dos fios. As interações eletrostáticas entre os fios do cabelo 
determinam a forma em que eles ficam, se o fio é mais grosso, a 
interação é maior, logo o cabelo se enrola mais, se o fio é mais fino, a 
interação é menor, logo o cabelo enrola menos.  
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Logo a lógica dos produtos para o cabelo vão para a higiene do couro 
cabeludo, na hidratação dos fios, na saúde dos fios e na manutenção 
da “forma” do cabelo, além disso, há produtos que mexem com a cor 
dos fios. 

Xanpus E Condicionadores 

Para a higienização do fio e do couro cabeludo 
existem os xampus, que são formulações hidrofílicas 
que tiram as impurezas e oleosidade do cabelo. Para 
se usar o xampu de forma mais eficaz, devemos 
espalhar o produto no couro cabeludo e através dos 
fios, deixar agir de três a cinco minutos, enxaguar, 
e reaplicar novamente.  

Existem muitos tipos de xampus, os que hidratam o 
couro cabeludo, os que hidratam o fio de cabelo 

(muitas vezes fechando as escamas abertas do fio), existem aqueles 
que ajudam no tratamento da caspa, existem aqueles que retiram 
qualquer resíduo de óleo do couro e dos fios e existem aqueles que 
ajudam a diminuir a queda deles. 

Os condicionadores condicionam o cabelo a ter a forma desejada, 
hidratando os fios e dando-lhes a forma desejada, eles ajudam no 
desembaraçamento dos fios, visto que são formulações mais oleosas e 
por isso, não devem ser passados no couro cabeludo. Os 
condicionadores devem ser aplicados nos fios, quando necessário, usar 
um pente ou escova para desembaraçar o fio, enxaguar e repetir o 
processo mais uma vez.  

A hidratação dos fios promovida pelos condicionares é maior que a 
promovida pelos xampus, em contrapartida a hidratação do couro 
cabeludo é maior pelo xampu, por esse motivo deve-se usar a mesma 
formulação de xampu e condicionador, pois os processos de hidratação 
se complementam, além do pH das formulações serem o mesmo, o 
que vai equilibrar ainda mais as condições de saúde do conjunto couro 
cabeludo e fios de cabelo. 

Existem ainda hidratantes específicos para o cabelo, que formam um 
conjunto com os xampus e condicionadores, mantendo o mesmo pH 
do processo de uso desses produtos, além das mesmas características 
do tratamento. Por exemplo, se pegarmos um xampu e condicionador 
que tem como ativo principal a ceramidas, que fará uma reconstituição 
do fio de cabelo, devemos usar um hidratante capilar de ceramidas 
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também, para manter o mesmo pH da formulação e a mesma ação do 
produto, o que aumentará a eficácia do tratamento. 

Para usar o creme de hidratação, devemos lavar o cabelo com o xampu 
e com o condicionador normalmente, após esse procedimento, 
aplicamos o creme no cabelo e deixamos por dez minutos. (se tiver 
uma touca de cabelo o processo terá uma eficácia melhor). Após esse 
tempo, enxaguar o cabelo para retirar o produto. O ideal para fazer 
esse procedimento é a cada sete a quinze dias, ou então antes e após 
um processo químico, como clareamento, relaxamento e alisamento.  

Cremes De Pentear Géis 

Para a modelação não enxaguante do cabelo, temos 
dois tipos de produtos, o creme de pentear, de 
preferência no mesmo tipo de tratamento dos outros 
produtos capilares, e os géis, que possuem vários tipos 
de fixação. 

Os cremes de pentear são formulações lipofílicas, na 
mesma linha do condicionador e creme de hidratação, 
que modelam o penteado. E aqui existem diversos tipos 
de produtos, muitos específicos para os diferentes tipos 
de cabelos, por exemplo alguns diminuem o frizz do cabelo, ou seja, 
deixa o cabelo mais liso ou então mantém ou aumentam o frizz 
deixando o cabelo mais ondulado ou mesmo crespo. Para passar o 
creme, aplica-se o produto no cabelo e modela o penteado, com as 
mãos ou com o pente, como esse produto não precisa enxaguar, o 
penteado se modela e mantém. 

Os géis são produtos hidrofílicos, ou seja, a base de água, para modelar 
o penteado, existem vários tipos de géis com vários tipos de poder de 
fixação, sendo usado em penteados mais elaborados e de difícil fixação. 
Quanto maior o poder de fixação, mais “duro” fica o penteado. 

Tintas Para Cabelo 

Além dos produtos que cuidam do cabelo, existem nas 
drogarias produtos usados para alisar os cabelos e para 
mudar a cor dos cabelos. Os produtos alisantes devem 
ser usados com cuidado, pois podem prejudicar a 
hidratação e a nutrição dos fios, maltratando o couro 
cabeludo. A mesma coisa acontece com as tintas de 
cabelo, onde é necessário fazer o tratamento de 
hidratação antes e depois do uso. 
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Existem muitos tipos de tintas para cabelo, algumas 
com amônia, outras sem amônia que são menos 
agressivas ao cabelo e ao couro cabeludo, contudo é 
aconselhável usar o produto uma vez a cada dois 
meses no mínimo. 

Cabelos mais escuros são mais difíceis de pegar cor, 
sendo necessário fazer o procedimento de 
descoloração antes de pintar a cor desejada, contudo, 
quanto mais produtos são usados, maior é a chance 
de tirar a hidratação e nutrição capilar. Quanto mais 
escura é a tinta, melhor é a pigmentação, quanto mais clara, mais 
difícil é a coloração se o cabelo do cliente for mais escuro e não quiser 
fazer a descoloração, provavelmente o cabelo ficará com nuances da 
cor escolhida, podendo frustrar a pessoa que está comprando o 
produto. 

A saúde dos cabelos e do couro cabeludo podem ser comprometidas se 
a cliente usar muitos produtos com uma constância temporal mínima, 
além da hidratação, pode-se usar complexos vitamínicos que atuem na 
manutenção dessa saúde, a vitamina A, a vitamina D e o complexo B 

podem ajudar as pessoas que necessitam dessa 
ajuda para fortalecer o fio. 

Portanto, ao vender esse tipo de produto, temos que 
saber informar ao cliente quanto a sua escolha, se a 
tinta será a mais adequada, se não devemos oferecer 
algum tipo de tratamento antes da pessoa fazer o 
procedimento, se não é necessário tomar uma 
vitamina, se há alguma contra indicação, como em 
mulheres grávidas, que não podem usar tinta a base 
de amônia e instruirmos nossos cliente ao melhor 
uso desse produtos.  

Aula 24 – Técnicas De Venda De Cosméticos 
Na aula inicial, falamos sobre técnicas de venda e como precisamos 
conhecer os produtos vendidos na drogaria para termos sucesso em 
nossas vendas. Chegando aqui, já passamos pela maioria dos produtos 
que podem ser comercializados em drogarias, de forma resumida, pois 
a ideia aqui é lhe dar um ponto de partida para começar a entender os 
diversos produtos presentes nesse tipo de estabelecimento. 
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Nesta aula, falaremos especificamente sobre o processo de venda de 
produtos cosméticos, os HPC´s, que diferenciam dos medicamentos 
em vários aspectos. Um desses aspectos está relacionado com a 
segurança desse tipo de produto, onde, tirando uma provável alergia 
referente aos produtos, não há problemas no uso dessas formulações, 
nos deixando a liberdade suficiente em indicar os melhores produtos 
aos nossos clientes. 

Listaremos os produtos HPC´s que vimos nas aulas anteriores: 

- Produtos para pele: Hidratantes, sabonetes, tônicos, protetores 
solar, produtos para maquiagem; 

- Produtos para o cabelo: xampus, condicionadores, creme de 
hidratação, creme de pentear, géis, descolorantes e tintas para cabelo. 

Você se sente confiante em indicar esses 
produtos listados acima? Qual é seu 
conhecimento em relação a eles? Além desse 
curso, buscou outros tipos de informações? 

Aqui nós vimos o básico, sendo sempre 
necessária uma busca mais aprofundada de 
informações desses tipos de produtos, e quais 
deles estão disponíveis para venda na sua 
drogaria? 

Para uma boa venda, antes de mais nada, 
precisamos confiar em nossos produtos, senão o 
processo de venda será fadado ao fracasso. 
Depois disso, precisamos conhecer o cliente, não 
falo conhecer do dia a dia, e sim reconhecer os 
sinais que ele nos dá. 

Nossa comunicação não verbal fala de modo 
direto e sem enganação, vemos através da 
postura do cliente se ele está gostando ou não da 
conversa, interessado em ouvir ou não o vendedor, saber reconhecer 
esses gestos são fundamentais para uma boa venda. 

Além da nossa comunicação não verbal, existe outro fator a ser 
considerado, a forma como processamos o mundo, existe uma técnica 
denominada Neurolinguística que nos fala o modo como percebemos 
as coisas ao nosso redor. 

Resumidamente, existem pessoas que são mais visuais, sendo a 
maioria da população, onde o principal sentido de percepção é a visão, 
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ela dará mais valor aos produtos com uma estética mais bonita, com 
uma embalagem chamativa, com informações de fácil visualização. 

Existem pessoas cujo principal meio de comunicação com o mundo é a 
audição, são as pessoas auditivas, para elas uma explicação 
convincente, com qualidade e português correto chamará mais atenção 
que o produto em si.  

E existem os sinestésicos, cujo tato é a melhor forma de chamarmos 
sua atenção, para esses clientes uma amostra do produto, onde ele 
pode analisar a textura do produto, sua aparência, sua fragrância, o 
modo como esses produtos tocam na sua pele, é o que ajudará a 
convencê-lo. 

Por isso, ao abordar um cliente que está interessado em levar um 
produto cosmético, precisamos 
entendê-lo para lançarmos mão das 
melhores técnicas de convencimento. 

Primeiro vamos nos ater ao produto. 
Ele é chamativo? Sua embalagem é 
agradável aos olhos? As informações 
básicas sobre ele são de fácil acesso ao 
olhar a embalagem? E com relação ao 
seu conhecimento sobre o produto, 
você consegue montar uma estratégia 
de apresentação do produto, rápida, 
mas ao mesmo tempo completa sobre 
ele? Você consegue argumentar e 
contra-argumentar com o cliente em 
relação ao custo-benefício em levar 
aquele produto em questão? Sua loja 
possui um mostrador do produto, para 

o cliente passar um pouco na pele e sentir sua textura, seu toque, sua 
fragrância? 

Para termos sucesso na venda, o conhecimento sobre o produto é 
fundamental, pois o processo de convencimento do cliente depende da 
apresentação de bons argumentos, de pegar a informação que ele nos 
dá em uma conversa e mostrar como o produto pode realmente ajudar 
nas suas necessidades. Por exemplo, existem protetores solares que 
possuem um preço mais elevado que outros, entretanto, são a base de 
água termal, o que aumenta seu poder de hidratação, não têm efeito 
comedogênico, ou seja, não aumentam a produção de acne, pode ser 
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passado no rosto sem problema nenhum, e seu fator de proteção UVA 
e UVB são altos, todos esses fatores justificam o preço. 

Entretanto, para você conhecer todos esses detalhes, deve, além de 
fazer esse curso, procurar outras fontes de informação, inclusive no 
rótulo do produto. 

O cliente quando entra na loja a procura de um cosmético é mais aberto 
a comunicações, visto que não está na drogaria por problemas com ele 
ou um conhecido, está lá porque quer proteger a pele, deixá-la mais 
sedosa ou porque quer dar uma reformada no visual ou mantê-lo por 
mais tempo. 

Aqui devemos mostrar nosso conhecimento sobre o produto, por 
exemplo, se a clienta realizará um 
procedimento capilar, por que não 
instruí-la, em além da tinta, levar um 
conjunto para hidratação do cabelo, 
mostrando as vantagens desse de 
produto? Se o cliente levará um xampu 
específico, por que não lhe mostrar o 
condicionador, o creme de hidratação 
e de pentear da mesma linha, 
mostrando as vantagens de usar a 
linha completa, e como seus cabelos 
ficarão mais saudáveis, bonitos e 
chamativos, pela atuação do efeito por 
toda a linha capilar? 

Vendas casadas aqui são mais que 
permitidas, pois ao oferecer um 
produto ou  procurar um produto, os 
clientes podem achar interessante um 
produto que muitas vezes eles nem conheciam, ao oferecer um produto 
novo, o cliente pode reconhecer seu potencial benéfico, colocando-o no 
carrinho e aumentando seu ticket médio. 

É importante deixá-lo à vontade, mas não solto, é importante 
estabelecer um diálogo, virão aqueles clientes com pressa, ou mal 
educados, mas serão poucos, a maioria estará disposta a uma 
explicação sobre os produtos para decidir o que levar. 

Portanto, o processo de venda nada mais é do que entender a 
necessidade do cliente e oferecer o melhor produto convencendo-o 
disso.  
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Aula 25 – Medir fatores biológicos 
Já passamos por muitos tipos de medicamentos para muito tipos de 
doenças, passamos pelos cosméticos e seus usos e uma base para a 
sua venda. 

Agora, para finalizar, vamos ver como podemos medir os fatores 
biológicos dos clientes que virão até a drogaria, vamos nos ater às 
técnicas referentes a medir a glicemia capilar e a aferição de pressão. 

Esses são serviços essenciais que podem ser disponibilizados na 
drogaria e podem ser feitos pelo farmacêutico e, em alguns casos, 
pelos balconistas. São serviços de muita importância a quem realmente 
precisa e a demanda por esses serviços tendem a aumentar. 

Medição De Glicemia 

Para fazer a medição de glicemia 
capilar, tenha sempre em mãos 
um par de luvas, pois como 
vamos mexer com sangue, 
devemos nos proteger de 
acidentes. Existem muitas marcas 
de medidores de glicemia, todas 
elas medem mediante a uma gota 
de sangue em uma estrutura 
descartável denominada fita. 
Alguns medidores vêm com um 
chip que deve ser trocado a cada 
lote de fitas que são comprados 
separadamente ao aparelho. 

Se o aparelho estiver já calibrado, o procedimento é vestir a luva, tirar 
a fita de dentro da caixa, colocar no aparelho, esperar que ele peça a 
gota de sangue, furar o dedo do paciente com a lanceta, esperar sair 
a gota de sangue, colocá-la no local indicado pelo fabricante e esperar 
o resultado sair. Para furarmos o dedo da pessoa, devemos fazer na 
parte lateral para não atrapalharmos a pegada da pessoa, deixando-a 
dolorida. 

Os valores que são considerados dentro da normalidade são:  

 De 100 a 120 mg/dL em jejum. 

 De 140 mg/dL para valores pós prandial, ou seja, duas horas 
após se alimentar. 
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 Valores acima de 200mg/dL são preocupantes e devemos 
encaminhar o cliente ao Pronto Socorro. 

 Valores acima de 500 mg/dL vão aparecer no visor do aparelho 
escrito as letras “HI”, pois os valores de glicemia capilar estão 
muito acima do considerado normal. 

Aferição Da Pressão 

Para aferir a pressão, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda: 

 Usar o manguito do esfigmomanômetro apropriado para a 
circunferência de braço da pessoa; 

 Fechar o manguito com a mão dominante com a parte do visor 
acima da artéria braquial e, com a mão não dominante, apalpar 
o pulso da pessoa e achar a pulsação; 

 Inflar o manguito sentindo o pulso da pessoa até parar de sentir 
o pulso, marcar o valor e desinflar o manguito; 

 Colocar a câmpula do estetoscópio acima da veia braquial e os 
conectores no ouvido; 

 Inflar o manguito até dois números acima do marcado 
anteriormente; 

 Soltar o ar do manguito em 2 mmHg por segundo até conseguir 
ouvir o som de Korotkoff; 

 Continue a soltar o ar do manguito vagarosamente até cessar o 
som de Korotkoff; 

 Quando o som começa é a máxima, quando o som termina é a 
mínima, ou seja, em uma aferição de 140/80 mmHg, o som 
começou quando o ponteiro 
estava em 140 e terminou 
quando estava em 80; 

 Repita o procedimento mais 
uma vez após 30 segundos e 
informe a pressão aferida para 
o cliente. 

Antes de realizar o procedimento, 
perguntar ao cliente se comeu, bebeu 
ou fumou na última meia hora e se está 
com vontade de ir ao banheiro, pois 
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isso pode influenciar nos valores de pressão.  

Na drogaria, aplicamos medicamentos pela via injetável através da 
aplicação subcutânea ou intramuscular, ficando as outras vias de 
aplicação realizadas em postos de saúde ou hospitais.  

Para a aplicação de subcutânea, devemos usar a agulha de menor 
calibre e o ângulo de entrada a 45°, o volume de medicamento 
geralmente é pequeno. 

Injetáveis 

Para a aplicação intramuscular, podemos usar a técnica em Z onde os 
procedimentos são: 

 Tiramos a seringa da embalagem; 

 Abrimos a ampola com a medicação; 

 Aspiramos a medicação para seringa; 

 Tiramos as bolhas de ar dando leves batidas ao lado da seringa; 

 Trocamos a agulha para realizar a aplicação; 

 Para a aplicação intramuscular na nádega, imaginamos uma 
cruz, aplicando a injeção no quadrante externo superior; 

 Puxamos a pele para baixo, introduzindo a agulha na parte 
puxada; 

 Puxamos o êmbolo para trás para ver se não vem sangue na 
agulha; 

 Se não houver sangue, empurrar o êmbolo vagarosamente para 
introduzir a medicação no músculo; 

 Acabando a medicação, retirar a agulha e colocar um 
esparadrapo no local da aplicação.  
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Antes de aplicar, devemos perguntar se o cliente se alimentou, se já 
tomou a medicação prescrita e a data da receita, pois, tirando 
medicamentos anticoncepcionais, a validade da receita é de 30 dias. 

Assim acaba nosso curso de balconista de farmácia, onde introduzimos 
o dia a dia do balcão de farmácia, com os medicamentos e doenças 
mais prevalentes no balcão, demos uma pincelada na parte de 
cosméticos e suas implicações. Espero que tenham aproveitado.  

 Aula 26 - Cotidiano de uma Drogaria (Extra) 
Em uma drogaria há processos 
que devem ser respeitados 
diariamente para ter uma 
maior organização e eficácia na 
realização dos procedimentos 
do cotidiano. Esses processos 
compreendem na melhor 
maneira de manejo dos 
produtos, sejam eles 
medicamentos ou não, para 
oferecê-los aos clientes com a 
melhor qualidade possível. 
Esses procedimentos 
correspondem ao recebimento 
dos produtos, gestão do 

estoque e a venda propriamente dita.  

Para um melhor recebimento dos produtos, devemos levar em conta 
alguns fatores, como as caixas onde esses produtos chegam até a 
drogaria, o lugar intermediário onde vamos processar o recebimento 
destes e a nota fiscal de recebimento.  

Quando os produtos chegam até a drogaria, geralmente eles vêm 
armazenados em caixas, essas caixas são transportadas da 
distribuidora de produtos farmacêuticos, sejam eles medicamentos ou 
não, até a drogaria. Essa distribuidora geralmente é uma empresa 
responsável pela distribuição desses produtos da indústria até as 
drogarias, entretanto, redes de drogarias podem ter um setor próprio 
para a distribuição. 

Recebendo as caixas com os produtos, junto com a nota fiscal de 
transporte emitidas por essa distribuidora, seja da própria empresa ou 
não, alocamos os produtos em um local intermediário, que não tenha 
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contato direto com o chão, onde 
conferimos se os produtos que 
vieram  na remessa e suas 
respectivas quantidades batem com 
a relação constante na nota fiscal de 
transporte.  

Se os produtos e suas quantidades 
baterem com o que está listado na 
nota fiscal, passamos para o 
próximo passo, se não, há 
procedimentos a serem observados, como devolução dos produtos, 
caso eles vierem sobrando, seja pela quantidade a mais de um produto 
específico, seja pelo produto não estar relacionado na nota fiscal. Cada 
empresa tem um procedimento específico para este fim, portanto, não 
vamos correlacioná-los aqui, entretanto é importante a ciência da 
existência desse procedimento para que você corra atrás quando 
necessário.  

Para gestão melhor do estoque nas Drogarias, devemos separar a loja 
em sessões, onde cada funcionário fica responsável por cada sessão, 
onde tem que controlar as faltas no estoque, a organização e a limpeza 
da sessão.  

Quando o procedimento de recebimento for encerrado, alguns produtos 
são etiquetados e deverão ser levados até o local de armazenamento. 
Os medicamentos são levados até as prateleiras, os itens como 

curativo, soro fisiológico, aparelhos de pressão e 
medidor de glicemia, geralmente são 
armazenados no balcão e os HPC´s, geralmente 
são armazenados em gôndolas na Ponto de Venda 
(PDV).  

Nas prateleiras, os medicamentos são 
armazenados separando os medicamentos 
referência dos similares e os genéricos. Os 
medicamentos referência são armazenados em 
ordem alfabética, essa “ordem alfabética” deve 
levar em conta todas as letras do nome do 
medicamento, por exemplo, “Allegra” vem antes 
de “Anador”, pois apesar de serem guardados na 
letra “A”, a segunda letra do nome é “L” no 

primeiro exemplo e “N” no segundo, sendo portanto o primeiro antes 
do segundo exemplo.  
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Nos medicamentos genéricos também armazenamos por ordem 
alfabética, mas aqui existe a questão do nome do químico do fármaco. 
Por exemplo, temos Maleato de Enalapril e Maleato de 
Dexclorfeniramina, alguns locais armazenam os dois produtos na letra 
“M”, em referência ao Maleato, alguns locais armazenam nas letras “E” 
e “D” respectivamente. Para garantir uma melhor segurança na 
dispensação dos medicamentos, aconselho a guardar da segunda 
maneira para diminuir os erros na hora de pegar os medicamentos das  
prateleiras.  

Os medicamentos similares podem ser armazenados em ordem 
alfabética ou então por ação medicamentosa, por exemplo, todos os 
anti-inflamatórios juntos, todos os antimicóticos 
juntos, todos os antialérgicos juntos, para melhor 
dispensação desses medicamentos.  

No balcão, armazenamos os chamados produtos 
“varejinho” que correspondem a produtos para 
curativs como antissépticos, esparadrapos, 
bandagens, faixas, gazes e soro fisiológico, algumas 
drogarias também colocam aparelhos para medir 
glicemia, tiras para esses aparelhos e 
esfigmomanômetros. Acima do balcão armazenam-
se produtos promocionais como antigripais no 
inverno e protetores solares no verão. Além disso, 
pode ser um ótimo lugar para colocar um 
mostruário de maquiagem; entretanto, não 
devemos exagerar na quantidade de produtos 
colocados no balcão para que tenhamos espaço 
necessário para o atendimento dos clientes.  

Para armazenarmos os produtos de Higiene Pessoal 
e Cosméticos, devemos lançar mão das gôndolas, que são móveis que 
ficam no local de auto atendimento do cliente. Nelas organizamos os 
produtos conforme o fluxo de movimentação dos clientes pela loja, 
deixando os produtos de maior procura nos lugares onde o fluxo é 
menor e os produtos de impulso nos locais com maior fluxo de pessoas. 
Nesses locais também há a possibilidade de negociação entre a 
administração da Drogaria e os Fabricantes de produtos, onde os 
primeiros vendem o espaço na gôndola para marcas aumentando 
assim a exposição delas e melhorando suas vendas.  

Com a Drogaria organizada, agora resta a manutenção dos móveis de 
exposição dos produtos, deixando as prateleiras, os balcões e as 
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gôndulas sempre limpas e organizadas, não deixando muito espaço 
entre os produtos, mas também não abarrotadas. Outro quesito 
importante é com relação ao vencimento dos produtos, onde, para 
melhorar a gestão deles, os responsáveis pelo setor passarão por ele 
uma vez por mês, visualizando o tempo a vencer de cada produto, 
separando em local específico os produtos que vencerão nos próximos 
seis meses. Assim, diminuem drasticamente a quantidade de produtos 
nas prateleiras, balcões e gôndolas com risco de vencimento próximo, 
diminuindo a possibilidade de passar um produto vencido ao cliente.  

A cada dois meses, no máximo, é necessário fazer a contagem dos 
produtos, geralmente fazemos com um software específico, onde ele 
compara a quantidade real dos produtos armazenados com a 
quantidade de produtos que estão no software de gerenciamento de 
estoque. Isso é necessário, pois, infelizmente, pode acontecer erros de 
estoque, furtos ou produtos que são danificados de alguma forma.  

 

Para finalizar esta aula sobre o cotidiano da drogaria, quero falar mais 
uma vez sobre vendas. Para garantir a fidelidade dos clientes, 
precisamos mostrar a eles que nos importamos e que queremos 
resolver o seu problema. Sempre evitar em deixar o cliente ir embora 
sem amarrá-lo de alguma forma a você, se não tem o produto na 
drogaria, encomende para ele, seja em outra loja ou na distribuidora. 
Se o cliente não pode vir buscar o produto, dê um jeito de entregar, se 
você não pode resolver o problema do cliente, encaminhe-o da melhor 
maneira possível, seja indicando uma especialidade médica para o 
problema dele ou um cabeleireiro de sua confiança, o importante é 
definir sua drogaria como uma central de informações para a 
comunidade e que você é centro dessa informação.  
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Além disso, sempre tenha em mãos um produto para oferecer, será 
que dá para encaixar uma vitamina para aquele senhor? Será que 
consigo vender um protetor solar para aquela moça? É sempre 
interessante encaixar um produto a mais dentro dos padrões éticos da 
drogaria para cada cliente, isso aumenta sua vendas e fortalece sua 
relação com os clientes da loja.  

Portanto, em um processo de venda, além de vender o produto em si, 
devemos vender a nossa marca pessoal, a nossa confiança, ética e 
prazer na profissão. Você já vendeu sua marca hoje? 

Aula 27 - Fontes de informação (Extra) 
Vimos durante o nosso curso as informações 
pertinentes aos medicamentos, sua 
farmacocinética, farmacodinâmica, reações 
adversas e interações medicamentosas são 
muito vastas. Aquelas informações que mais 
vemos em nosso cotidiano são mais fáceis de 
guardar, entretanto, pode acontecer, de 
repente, de nos depararmos com uma situação 
mais inusitada possível. O que fazer quando isso 
acontece? 

Para sempre darmos o melhor atendimento 
possível aos nossos clientes, temos que lançar mão de alguns 
compêndios para tirarmos a melhor informação possível. Esses 
compêndios são livros que contém informações precisas sobre 
fármacos e medicamentos, trazendo dados de farmacocinética e 
farmacodinâmica da maioria dos fármacos e medicamentos 
comercializados no Brasil.  

Eles podem ser bulários, ou seja, um conjunto de bulas, ou conter 
monografias sobres medicamentos, que são estudos mais 
aprofundados de suas ações no organismo. Tanto uma bula quanto 
uma monografia sobre medicamentos são organizadas de forma 
específicas que detalharemos a seguir.  

Bula significa “conselho” e contém todas as informações específicas 
sobre aquele medicamento como fabricante, forma farmacêutica entre 
outras coisas. Monografias contêm informações obtidas através de 
estudos mais elaborados sobre a ação dos fármacos no organismo e 
tendem a ser mais completas sobre a farmacocinética e 
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farmacodinâmica deles, entretanto a informação é mais difícil de 
entender, ela não vem tão “mastigada”. 

A informação da bula se organiza assim:  

- Identificação: 

 Nome comercial do medicamento: se ele for genérico, o 
nome do princípio ativo, se for similar ou referência, o nome 
comercial; 

 Nome e os dados do fabricante: CNPJ, endereço, razão social 
e farmacêutico responsável; 

 Nome do princípio ativo: no caso de medicamentos 
referência ou similar. 

- Apresentação e composição: 

 Forma farmacêutica: se é comprimido, cápsula, pomada, 
creme, injetável, xarope, loção, líquido etc; 

 Composição: o(s) princípio(s) ativo(s) e seus veículos e 
excipientes; 

 Informações ao paciente: informações destinadas ao usuário 
do medicamento; 

 Finalidade do medicamento: qual é a ação do fármaco no 
organismo; 

 Forma de armazená-lo: aonde ele pode ser guardado na casa 
do paciente; 

 Prazo de validade: até quando o medicamento pode ser 
utilizado; 

 Advertências: problemas que o medicamento pode acarretar, 
além das situações  onde o uso não indicado; 

 Risco Gravidez: onde informa qual é o grau de risco que 
aquele medicamento  pode trazer ao feto: 

 Risco A: Estudos controlados em mulheres não 
demonstraram risco de anomalias fetais; 

 Risco B: Estudos em animais não demonstraram 
anomalias fetais, entretanto não há estudos feitos em 
mulheres grávidas ou estudos em animais apresentaram 
algum efeito colateral na mãe (animal de estudo); 
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 Risco C: Estudos em animais apresentaram algum 
efeito colateral no feto e não há estudos em humanos; 

 Risco D: Há evidências de efeitos colaterais em fetos 
humanos e animais, mas seu benefício compensa o 
risco; 

 Risco X: Estudos em animais e humanos demonstraram 
anormalidades fetais ou há risco baseado em 
experimentação em humanos. 

 Informações técnicas: destinadas a profissionais da saúde; 

 Descrição: informações técnicas referentes à farmacocinética; 

 Ação: informações técnicas referentes à farmacodinâmica; 

 Indicação: para qual problema de saúde o medicamento é 
indicado; 

 Contraindicação: quais situações e problemas de saúde não 
podem usar o medicamento em questão; 

 Reações Adversas: quais são as reações não desejadas que o 
medicamento pode causar no organismo; 

 Posologia: a forma de usar o medicamento, seu intervalo de 
uso e dose apropriada, para crianças, adultos e idosos; 

 Superdose: quais são os sintomas esperados em caso de 
abuso do medicamento e quais ações tomar. 

Essas informações fazem parte da composição de uma bula, elas são 
regulamentadas pela RDC 47/09 da ANVISA e tem 
como objetivo normatizar os conteúdos de toda bula 
dos medicamentos comercializados no país, sendo 
formada por uma parte mais acessível à população 
e uma parte técnica, destinada aos profissionais da 
saúde.  

Na drogaria é muito comum encontrarmos um 
compêndio denominado Dicionário de Especialidade 
Farmacêuticas, ou simplesmente DEF, que nada 
mais é que um bulário, onde encontramos a maioria 

das bulas dos medicamentos confeccionadas no país. Nele também é 
possível ter acesso a uma lista onde se correlaciona nomes comerciais 
com princípios ativos e uma lista de indicações.  
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Não tão fácil de achar assim, mas muito importante 
também, é o Dicionário Terapêutico Guanabara, 
onde encontramos muitas monografias dos 
fármacos comercializados no Brasil.  

Portanto para um atendimento de qualidade aos 
nossos clientes, temos que saber manusear esses 
compêndios, mexendo no índice remissivo, sabendo 
encontrar a informação desejada, além disso, 
quanto menos desatualizado, ou seja, quanto mais 
novo for o compêndio, melhor serão as informações nele contidas.  
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) Quais são os 4 tipos de líderes existentes? 

 

 

 

 

2) Quais são os órgãos reguladores que fiscalizam as etapas do 
funcionamento da drogaria? 

 

 

 

 

 

 

3) O que significa a sigla POP? 

 

 

 

4) O que é o Programa Aqui tem Farmácia Popular? 
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5) O que é medicamento? 

 

 

 

 

 

6) Os medicamentos podem ser de quais formas? 

 

 

 

 

 

7) O que é farmacocinética? 

 

 

 

 

8) O que é farmacodinâmica? 
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9) O que são reações adversas medicamentosas? 

 

 

 

 

 

10) Para que servem os testes de biodisponiblidade? 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

1) Quais são os 4 pilares da Homeopatia de Hahnemamm? 

 

 

 

 

2) O que é um medicamento Alopático? 
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3) O que é Diabetes? 

 

 

 

 

 

 

4) O que é Insulina? 

 

 

 

 

 

 

5) Quais são os problemas causados pela falta de Insulina? 

 

 

 

 

6) Como é formado o aparelho reprodutor feminino? 
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7) Qual é o único método contraceptivo que protege contra as Doenças 
Sexualmente Transmissíveis? 

 

 

 

 

8) Como as Doenças Sexualmente Transmisíveis podem se manifestar? 

 

 

 

 

 

9) Quais são os sintomas da ansiedade e depressão? 

 

 

 

 

 

 

10) O que significa a sigla ISRS? 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

1) Quais são os principais tipos de medicamentos para dor? 

 

 

 

 

2) Por que os Opioides são medicamentos controlados? 

 

 

 

 

 

 

3) Qual a função do fígado no nosso organismo? 
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4) Do que os cálculos nos rins podem ser formados? 

 

 

 

5) Quais serviços podemos oferecer aos idosos no balcão da drogaria? 

 

 

 

 

 

 

6) Quais produtos podemos oferecer aos idosos no balcão da drogaria? 

 

 

 

 

 

7) Quais são os sintomas do desgaste dos ossos provocados pela 
inabilidade dos osteoblastos? 
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8) Quais são as articulações mais atingidas pela Osteoartrite? 

 

 

 

 

9) Qual a diferença entre gripes e refriados? 

 

 

 

 

 

 

10) Para que tipos de pessoas os anticongestionantes são 
contraindicados e por quê? 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

Exercícios referentes às lições de 16 a 20 

1) Como funciona a vacina? 
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2) Quais são as doenças que combatemos com a vacinação? 

 

 

 

 

 

3) Como são divididos os vasos sanguíneos e quais suas respectivas 
fuunções? 

 

 

 

 

 

 

4) Por que a vacina da gripe deve ser tomada todos os anos? 
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5) Qual é o principal risco com o aumento das capanhas antivacinas? 

 

 

 

 

 

6) Como ocorrem as varizes? 

 

 

 

 

 

7) Como acontece uma infecção bacteriana e onde pode ocorrer? 

 

 

 

 

 

 

8) Qual a diferenças entre as ações dos antibióticos bactericidas e 
bacteriostáticos? 
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9) Quais são as classes de antibióticos destacadas neste curso? 

 

 

 

 

10) Quais podem ser as consequências do uso indiscriminado de 
antibióticos? 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

Exercícios referentes às lições de 21 a 27 

1) Quais são as camadas da pele? 

 

 

 

 

2) O que é Acne? 
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3) Como são caracterizadas as queimaduras de primeiro grau? 

 

 

 

 

 

4) Qual a diferença entre as radiações UVA e UVB? 

 

 

 

 

 

5) Qual é a função dos xampus? 

 

 

 

 

 

6) Qual é a função dos condicionadores? 
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7) Quais são os procedimentos para fazer a medição de glicemia 
capilar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Como devem ser organizados os medicamentos na drogaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Quais são os riscos de gravidez? 
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10) O que é Posologia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIM DA APOSTILA 
Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 
Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 
autorização. 

 


