
Resumo
Objectivo: Elaborar kits de medicamentos no âmbito da consulta do viajante, tendo como des-
tino os sete países lusófonos.
Materiais e métodos: A elaboração dos kits de medicamentos baseou-se na informação dispo-
nível em sites oficiais nacionais e internacionais de Medicina Tropical, sendo de salientar a in-
formação contida no site governamental dos EUA “Travelers´Health, Travel safe. Travel smart”
do Centers for Disease Control and Prevention.
Resultados: Após a análise da informação recolhida foram elaborados três diferentes kits de me-
dicamentos tendo em conta o país de destino e estado de imunização do viajante e foram reali-
zados folhetos informativos com as recomendações/medidas preventivas necessárias. Os três kits
contemplam: fita adesiva; solução desinfetante para feridas; pensos rápidos; ligaduras; gotas of-
tálmicas emolientes; compressas esterilizadas; termómetro clínico; antisséptico, antidiarreico, an-
tipirético e analgésico; anti-histamínico; descongestionante nasal; sais de re-hidratação oral;
tesouras e alfinetes de segurança; um protetor solar com proteção UVA e UVB e um repelente de
insetos. Para além destes artigos gerais devem conter um antimalárico e uma rede mosquiteira
como forma de prevenção da malária. Os kits podem sofrer algumas alterações no caso de serem
viajantes com condições clínicas pré-existentes e/ou necessidades especiais.
Conclusões: Estes kits pré-elaborados possibilitam um mais rápido apoio ao utente que tenciona
viajar para os países lusófonos e irão permitir uma uniformização da informação prestada ao
viajante, contribuindo para uma resposta, rápida e eficaz, às questões de necessidades e pre-
venção de problemas saúde.
Palavras-chave: Consulta do viajante, kits de medicamentos, medicina tropical, países lusófonos.

Preparação da Farmácia Comunitária
para a consulta do viajante. Elaboração
de kits de medicamentos tendo como
destino países lusófonos
Rev. O.F.I.L. 2014, 24;2:97-100

Correspondencia: 
Sara Nunes
Faculdade de Ciências da Saúde- Universidade da Beira Interior
Av. Infante D. Henrique, 6200-506 Covilhã (Portugal)
Correo electrónico: nunes_sara15@hotmail.com

97

R
evista d

e la O
.F.I.L.

NUNES S1, MORGADO S2, MORGADO M3

1 Mestranda em Ciências Farmacêuticas. Faculdade de Ciências da Saúde. Universidade da
Beira Interior. Covilhã. Portugal

2 Mestre em Ciências Farmacêuticas. Especialista em Farmácia Hospitalar. Serviços Farmacêuticos do
Centro Hospitalar Cova da Beira–Hospital Universitário Covilhã. Portugal

3 Licenciado em Ciências Farmacêuticas. Mestre em Biotecnologia. Doutor em Biomedicina.
Especialista em Farmácia Hospitalar. Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar

Cova da Beira–Hospital Universitário Covilhã. Portugal



Preparing the community pharmacy for people who travel abroad.
Assembling medical kits for Portuguese-speaking countries

Summary

Purpose: The aim of this study was to design travel medicine kits including over-the-
counter and ethical drugs prescribed during a consultation for traveling abroad to Por-
tuguese-speaking countries.
Materials and methods: The assemblage of medical kits was based on information avai-
lable on national and international tropical medicine official websites, giving special
attention to the information contained in the USA government site “Travelers’ Health,
Travel safe. Travel smart” on Centers for Disease Control and Prevention.
Results: Analysis of the collected data originated three diverse ethical kits according to
destination and immunization status of the traveller. All kits include leaflets with ne-
cessary recommendations / preventive measures, adhesive bandages, disinfectant so-
lution for wounds, plasters, ligatures, emollients eye-drops, sterile compresses,a clinical
thermometer, an antiseptic, an antidiarrheal, an analgesic and antipyretic, an antihis-
tamine, a nasal decongestant, oral rehydration salts, scissors and safety pins, a suns-
creen with UVA and UVB protection as well as an insect repellent. In addition to those
products, these kits should also include an anti-malaric and a bed net for malaria pre-
vention. The kits may undergo some changes in case of travelers with pre-existing me-
dical conditions and / or special needs.
Conclusions: The pre-manufactured ethical kits will provide more adequate support for
people who travel abroad to Portuguese-speaking countries and will allow for standardi-
zation of information to the user. We believe that this information will prove useful, hel-
ping to provide quick and effective solutions to health issues related to traveling abroad.

Key Words: Traveler's consultation, medical kits, tropical medicine, Portuguese-
speaking countries.

Introdução

Cada vez mais o número de pessoas que viaja
internacionalmente tendo como destino países
tropicais e subtropicais tem vindo a aumentar,
viajando em trabalho, lazer, para visitar familiares
e amigos ou em missão/voluntariado. Os países
lusófonos, que estão entre os destinos mais pro-
curados pelos portugueses, devido em grande
parte à ausência da barreira linguística, apresen-
tam potenciais riscos para a saúde tais como do-
enças transmitidas por mosquitos, pela água e
alimentos, nomeadamente malária, febre ama-
rela, hepatites, doenças diarreicas, entre outras.
Torna-se essencial fazer uma boa preparação da
viagem, de forma a prevenir ou minimizar estes
potenciais riscos para a saúde do viajante1,2,3.

A consulta do viajante serve para abordar ati-
tudes preventivas antes, durante e após a via-
gem, podendo incluir a administração de
vacinas, a prescrição de medicação profilática e
conselhos sobre segurança alimentar. O aconsel-
hamento ao viajante é determinado pelo destino
e caraterísticas específicas da viagem (objetivo da
viagem, duração da estadia e padrões de aloja-
mento e de higiene alimentar), assim como pelo
perfil e estado de saúde do viajante. É nesta con-
sulta que ocorre a recomendação e prescrição de
um kit médico de acordo com as necessidades
individuais do viajante1,2,4,5,6.

O objetivo deste estudo é preparar a farmá-
cia comunitária para a consulta do viajante
tendo como destino os países lusófonos, ela-
borando, para tal, kits de medicamentos e res-
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petivos folhetos informativos com o propósito
de fornecer uma dispensa rápida e eficaz,
assim como disponibilizar toda a informação
necessária quer ao utente quer aos profissio-
nais de saúde.

Materiais e métodos

A elaboração dos kits de medicamentos ba-
seou-se na informação disponível no site do Ins-
tituto de Higiene e Medicina Tropical da
Universidade Nova de Lisboa, bem como em
outros sites oficiais nacionais e internacionais de
Medicina Tropical, sendo de salientar a infor-
mação contida no site governamental dos EUA
“Travelers’ Health, Travel safe. Travel smart” do
Centers for Disease Control and Prevention.

Resultados

Após a análise da informação recolhida
foram elaborados três diferentes kits de medi-
camentos a partir de um kit standard para pa-
íses lusófonos (Tabela 1).
O kit standard apresenta a seguinte constituição:
- fita adesiva;
- solução desinfetante para feridas;
- pensos rápidos;
- ligaduras;
- gotas oftálmicas emolientes (ex.: soro fisiológico);
- compressas esterilizadas;
- termómetro clínico;
- antisséptico (ex.: soluções de iodopovidona
dérmica);
- antidiarreico (ex.: loperamida);
- antipirético e analgésico (ex.: paracetamol);
- anti-histamínico oral (ex.: cetirizina);
- descongestionante nasal (ex.: água do mar iso-
tónica);
- sais de re-hidratação oral (ex.:solução aquosa
de glicose, sódio, citrato e potássio);
- tesouras e alfinetes de segurança;
- um protetor solar com proteção UVA e UVB,
óculos de sol e chapéus;
- um repelente de insetos (ex.: spray com ≥20%
de DEET1);
- antimalárico (ex.: mefloquina);
- rede mosquiteira.
Foram elaborados folhetos informativos com as re-
comendações/medidas preventivas necessárias: 
- Verifique o boletim de vacinas e atualize as imu-
nizações se necessário;

- Lave frequentemente as mãos com água e
sabão;
- Beba água engarrafada ou bebidas em lata ou
garrafa. Exija a abertura na sua presença;
- Não lavar os dentes com água da torneira;
- Não consuma gelo, gelados, ovos e saladas;
- Coma a carne, peixe, legumes e outros alimen-
tos apenas quando bem cozinhados. Evite o ma-
risco. Coma apenas fruta descascada;
- Não coma comida comprada a vendedores de rua;
- Use repelente de insetos (renovar as aplicações
conforme instruções do produto) em todas as
zonas do corpo expostas (usar de preferência
calças e camisas ou blusas de manga comprida
de cor clara);
- Evite sair ao entardecer (altura do dia em que
os mosquitos estão mais ativos);
- Mantenha-se afastado de animais (especial-
mente macacos, cães e gatos) a fim de evitar
mordidas ou contaminações graves;
- Não nade em lagoas ou rios. A água salgada é
habitualmente segura. Use sapatilhas ou sapatos
adequados, em todas as idas à praia;
- Evite partilhar fluidos corporais;
- Tome a medicação profilática para a malária;
- Evite equipamento cosmético ou não esterilizado;
- Mantenha a sua segurança pessoal;
- Escolha transportes seguros;
- Conheça onde obter cuidados médicos en-
quanto viaja.

É muito importante salientar que a malária
é sempre uma doença séria e pode tornar-se
numa doença mortal. Se ficar com febre en-
quanto viaja ou depois de regressar, deve re-
querer imediatamente atenção médica e deve
referir a sua história ao seu médico.

Discussão

Seja qual for o destino é obrigatório que a
vacinação incluída no programa nacional de
vacinação do Ministério da Saúde de Portugal
se encontre atualizada, o qual inclui a vacina
contra a tuberculose, a hepatite B, a difteria,
o tétano, a tosse convulsa, a poliomielite, a
doença invasiva por Haemophilus influenzae
do serotipo B, o sarampo, a parotidite epidé-
mica, a rubéola, a doença invasiva por Neisse-
ria meningitidis do serogrupo C e a infecção
por vírus do Papiloma humano1,7.

Quando o destino é Angola, Guiné-Bissau
e São Tomé e Príncipe, a administração da va-
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cina contra a febre amarela torna-se obrigató-
ria visto existir um risco bastante elevado de
contrair a doença1,3.

Os kits elaborados podem sofrer algumas
alterações no caso de serem viajantes com
condições médicas pré-existentes e necessida-
des especiais, tais como recém-nascidos e
crianças, jovens, mulheres grávidas, idosos,
deficientes e doentes crónicos1,2,5,6.

É essencial destacar a importância da pre-
venção das picadas de mosquitos, através de
climatização, vestuário protetor e repelentes,
cumprindo a profilaxia da malária e também
realçar a importância do cumprimento das
medidas de higiene alimentar bem como os
cuidados a ter com a exposição solar. Desta
forma, o farmacêutico irá orientar, aconselhar,
apoiar o viajante na construção do seu kit e
alertá-lo e encaminhá-lo para assistência mé-
dica quando necessário, tendo assim uma fun-
ção privilegiada junto do viajante1,2,8.

Conclusões

Estes kits pré-elaborados possibilitam um
apoio mais rápido ao utente que tenciona viajar
para países lusófonos e irão permitir uma unifor-
mização da informação prestada ao viajante.
Acreditamos que esta informação se revelará de
grande utilidade, contribuindo para dar res-
posta, de forma rápida e eficaz, às questões dos
profissionais de saúde e dos utentes que preten-
dem viajar, permitindo ao farmacêutico ter uma
participação ativa no atendimento às necessida-
des e prevenção de problemas de saúde
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