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Eaí, farmacêutico, preparado para aprender mais sobre os principais assuntos que caem nos concursos de 
Farmácia? 
Mas antes de te falar o que você vai encontrar aqui, gostaria de agradecer por ter acreditado na Sanar para 
te conduzir nessa jornada até sua aprovação. Vamos arrebentar juntos!
Sabemos o quão tortuoso é esse caminho e que a aprovação nem sempre vem rápido como gostaríamos. 
Pensando nisso, a Sanar resolveu criar essa versão impressa de todo o material complementar do curso! 
Isso mesmo!!! :)
Agora você pode manusear, rabiscar, sublinhar, marcar, dobrar, colar post-its em todos seus resumos!
A apostila é composta de três volumes, com encadernamento espiral para melhorar seu conforto na hora 
do estudo. Além disso, com seu material em mãos, também terá a comodidade de levar com você o volume 
que está estudando no momento para onde for. Pensamos em todos os detalhes para te ajudar. 

Nessas apostilas abordamos através de resumos atualizados e esquematizados os principais tópicos dos 
temas mais recorrentes nas provas, nas disciplinas de:

 ■ Farmacologia;
 ■ Legislação Farmacêutica;
 ■ Farmácia Hospitalar;
 ■ Farmácia Clínica;
 ■ Assistência Farmacêutica;
 ■ Farmacotécnica;

E não se esqueça que você deve manter suas vídeo-aulas em dia. 

É muito importante que você explore a unidade básica de ensino que é composta por vídeo-aulas, material 
complementar e questões. Temos certeza que o conhecimento que você vai adquirir com essa prática vai 
contribuir de forma significativa na sua caminhada.

Diz aí, curtiu!? :)

Espero que você desfrute SEM moderação e obtenha resultados extraordinários! 

Bons estudos!!!

 Farmacêutico Concurseiro e sua equipe

APRESENTAÇÃO
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Farmacocinética e  
Farmacodinâmica

Autora: Profª Cá Cardoso

1.1

FUNDAMENTOS DE FARMACOCINÉTICA 

NOÇÕES DE FARMACOCINÉTICA

O objetivo do tratamento medicamentoso é prevenir, curar ou controlar doenças. Para isso, são necessá-
rias doses adequadas de fármaco que devem ser oferecidas aos tecidos-alvo, de forma a serem obtidos ní-
veis terapêuticos, porém não tóxicos. A farmacocinética estuda o movimento de um fármaco no organismo 
em determinado tempo. 

A farmacocinética, de maneira simplificada, é tudo aquilo que o organismo faz com o fármaco. Ou seja, o 
organismo: absorve, distribui, metaboliza (biotransforma) e elimina. Primeiro, a absorção do fármaco desde 
o local de administração (absorção) permite o acesso do agente terapêutico (seja direta ou indiretamente) 
no plasma. Segundo, o fármaco pode, então, reversivelmente sair da circulação sanguínea e distribuir-se nos 
líquidos intersticial e intracelular (distribuição). Terceiro, o fármaco pode ser biotransformado no fígado, 
nos rins ou em outros tecidos (biotransformação). E, por fim, o fármaco e seus metabólitos são eliminados 
do organismo na urina, na bile ou nas fezes (excreção).

Fonte: Katzung
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Processos Farmacocinéticos

Absorção

Distribuição

Metabolização 
(biotransformação)

Excreção

Todo o processo farmacocinético tem início com a administração do fármaco, por isso a via de adminis-
tração e a forma farmacêutica devem ser escolhidas de acordo com as propriedades dos fármacos e com os 
objetivos terapêuticos.

FORMAS FARMACÊUTICAS

As formas farmacêuticas são selecionadas de acordo com as propriedades dos fármacos, com os adjuvan-
tes e excipientes utilizados, bem como com a via de administração para a qual se destina. Os principais tipos 
de formas farmacêuticas são líquidas, sólidas e semissólidas.
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TRANSPORTE DE FÁRMACOS A PARTIR DO TGI

Dependendo das propriedades químicas, os fármacos podem ser transportados do TGI por difusão passi-
va ou por transporte ativo.

Difusão passiva – a força motriz da absorção passiva de um fármaco é o gradiente da concentração atra-
vés da membrana que separa os compartimentos do organismo, isto é, o fármaco se move da região com 
concentração elevada para a que tem baixa concentração. A difusão passiva não envolve transportador, não 
é saturável e apresenta baixa especifi cidade estrutural. A grande maioria dos fármacos tem acesso ao orga-
nismo por esse mecanismo.

Transporte ativo –  envolve transportadores proteicos específi cos que atravessam a membrana. Poucos 
fármacos cujas estruturas se assemelham às de metabólitos de ocorrência natural são transportados atra-
vés da membrana celular usando esses transportadores proteicos específi cos. O transporte ativo é depen-
dente de energia e movido pela hidrólise de ATP.

Endocitose e exocitose – transporta moléculas excepcionalmente grandes através da membrana celular. Na 
endocitose, as moléculas do fármaco são engolfadas pela membrana e transportadas para o interior da célula 
pela compressão da vesícula cheia de fármaco. A exocitose é o inverso da endocitose e é usada pelas células 
para secretar várias substâncias por um processo similar ao da formação de vesículas. Por exemplo, a vitamina 
B12 é transportada através da parede intestinal por endocitose. Certos neurotransmissores (p. ex., norepine-
frina) são armazenados em vesículas ligadas à membrana no terminal nervoso e liberados por exocitose.

Como visto, o mecanismo de difusão depende tanto de características da membrana quanto de caracte-
rísticas do fármaco.

Quais os principais fatores que influenciam na absorção de um fármaco?

EFEITO DO PH NA ABSORÇÃO DE FÁRMACOS

A maioria dos fármacos é ácido fraco ou base fraca. Fármacos ácidos (HA) liberam um próton (H+) cau-
sando a formação de um ânion (A-).

Solubilidade Grau de 
Ionização pH do meio
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ANESTÉSICOS GERAIS

Os anestésicos gerais são fármacos utilizados como auxiliares em procedimentos cirúrgicos para tornar o 
paciente inconsciente e insensível à estimulação dolorosa, trata-se de substâncias administradas sistemati-
camente e que exercem seus principais efeitos sobre o sistema nervoso central.

Os anestésicos gerais produzem no indivíduo um estado neurofi siológico que é caracterizado por 5 efeitos:

Entretanto, nenhum anestésico isolado tem a capacidade de produzir esses 5 efeitos.
Um agente anestésico para ser IDEAL deve:

• Induzir uma perda de consciência rápida e uniforme;
• Ser reversível rapidamente com sua interrupção;
• Apresentar uma ampla margem de segurança.

Os anestésicos gerais podem ser divididos em 2 grandes categorias:

Fármacos que agem no
sistema nervoso central

Autora: Profª Cá Cardoso

1.2
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MECANISMO DE AÇÃO:
Não há um consenso sobre qual é mecanismo exato de ação destes fármacos.
Mas, sabe-se que a potência anestésica está estreitamente ligada com a lipossolubilidade, sugerindo o 

envolvimento de uma porção hidrofóbica da célula (Overton-Meyer), pois há Interações com a camada de 
fosfolipídeos, bem como com os canais iônicos regulados por ligantes. Esses fármacos afetam mais a trans-
missão sináptica do que a condução axonal. Há também aumento da atividade de GABAa e inibição de es-
tímulos excitatórios.

Apesar de o mecanismo não ser TOTALMENTE esclarecido, sabe-se, entretanto que o anestésico pode:
• Aumentar a atividade simpática INIBITÓRIA (agindo em GABA – canal de Cloreto) ou;
• DIMINUIR a atividade excitatória;

Um anestésico Ideal deve atender aos seguintes requisitos:
Produzir um estado de inconsciência ou ausência de responsividade.

• Analgesia. 
• Fornecer indução suave e rápida.
• Produzir um estado de amnésia. 
• Bloquear vários reflexos que poderiam levar ao broncoespasmo, salivação, arritmias. 
• Produzir relaxamento da musculatura esquelética (exceção dos mm respiratórios). 
• Fornecer uma recuperação suave, rápida e sem complicações e sem eventos adversos.

ESTÁGIOS DA ANALGESIA
A evolução da anestesia com éter foi dividida em 4 estágios, e ainda subdividiu o terceiro estágio (cirúrgi-

co) em quatro planos.

ESTÁGIO I ESTÁGIO II

Indivíduo consciente, porém sonolento. 
As respostas a estímulos dolorosos são reduzidos.
Grau de analgesia varia de acordo com o agente: 
Maior: Éter e Óxido Nitroso. 
Menor: Halotano.

Muitas vezes parece estar delirante e excita-
do – Porém apresenta amnésia. 
Ocorrem outros reflexos: tosse e vômito 
(resposta à estimulação faríngea). 
Pode mover e falar de forma incoerente. 
Ventilação irregular pode afetar a absorção 
do anestésico.

ESTÁGIO III ESTÁGIO IV

Cessa movimento espontâneo. 
Respiração retorna à regularidade. 
Aprofundamento da anestesia: cessa reflexos e diminui 
atividade respiratória (intercostais → diafragma).

A respiração e o controle vasomotor cessam 
– havendo morte em poucos minutos.

USO CONCOMITANTE DE FÁRMACOS ANESTÉSICOS
Benzodiazepínicos e Barbitúricos: facilitam a amnésia, diminuem a ansiedade (midazolam, pentobar- 

bital). 
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Relaxantes Musculares: Facilitação da intubação, Diminuição de tônus muscular (Atracúrio, Succinilcoli-
na, Vecurônio). 

Anti-histamínicos: prevenção de reações alérgicas (difenidramina) e/ou para reduzir acidez gástrica 
(cimetidina). 

Antieméticos: diminuir reflexos indesejáveis (droperidol). 
Opióides: para analgesia (fentanil). 
Anticolinérgicos: prevenção de bradicardia e secreção de líquido no trato respiratório.

ANESTÉSICOS INALATÓRIOS

As características ideiais de um agente inalatório são:
• Não-inflamável. 
• Altamente potente, permitindo uso de altas concentrações de oxigênio.
• Baixa solubilidade no sangue, permitindo rápidas indução e recuperação.
• Biotransformação mínima ou nenhuma.
• Ausência de toxicidade. 
• Não-irritante para a mucosa respiratória.

POTÊNCIA ANESTÉSICA
Está relacionada com a Concentração Alveolar Mínima (CAM): [ ] de gás anestésico para causar cessação 

de movimentos em 50 % dos pacientes submetidos a uma incisão padronizada.
O quadro abaixo apresenta os principais efeitos dos anestésicos inalatórios nos sistemas orgânicos:
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logo, haverá aumento de serotonina em todos os locais, por isso, os Inibidores da Recaptação de Serotonina 
podem ser utilizados tanto para o tratamento da DEPRESSÃO quanto para o tratamento da ANSIEDADE.

Efeitos Colaterais
Têm muito MENOS efeitos colaterais do que as demais classes, pois NÃO têm efeito anticolinérgico, an-

ti-histamínico e anti-adrenérgico. Ou seja, os efeitos adversos são devidos à própria ação da SEROTONINA.

Entre os efeitos colaterais incluem-se: 

A grande diferença dessa classe farmacológica é que esses efeitos são AGUDOS e tendem a DESAPARE-
CER em 2 meses (exceção: disfunção sexual – principal queixa de mulheres: perda de libido).

Os efeitos colaterais considerados mais importantes (moderadamente severos) são os relativos aos dis-
túrbios GASTROINTESTINAIS, incluindo náuseas e desconforto estomacal.

Particularidades de cada um dos ISRS
Embora os ISRS tenham o mesmo mecanismo de ação, cada paciente reage de maneira muito diferente a 

um ISRS em comparação com outro. Tanto a resposta terapêutica quanto a tolerância ainda são incertos – 
Acredita-se que são delimitadas por características secundárias de cada fármaco. 

Paroxetina 
• É o que mais gera disfunção sexual em homens;
• Causa reação de abstinência com a parada abrupta (rebote colinérgico), caracterizada por:
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Veja abaixo os receptores, além do SERT, em que há ação da paroxetina:

• Fluoxetina
• Única para o tratamento de Bulimia e de Disforia pré-menstrual;
• Longa meia-vida (2 a 3 dias). 

• Vantagem: Reduz reações de retirada da suspensão súbita de alguns ISRS.
• Desvantagem: Longo tempo para eliminação do fármaco (Inapropriado para Idoso – 

possibilidade de alucinação);

• Além de bloquear SERT, também são ANTAGONISTAS de receptores do tipo 5HT2C, o que ex-
plica propriedades clínicas particulares, intensificando a liberação de NA e DA (normalmente 
está inibida), levando a uma ação energizante. Veja o esquema abaixo:

• 

• Sertralina
Além de inibir SERT: 

• Inibem o transporte de Dopamina (Inibição de DAT) – Muito mais fracamente do que o de SERT.
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Fármacos que agem no 
sistema nervoso autônomo e 

sistema nervoso periférico
Autora: Profª Cá Cardoso

1.3

BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES

• Uso clínico: São utilizados em procedimentos cirúrgicos pois, provocam a paralisia do músculo es-
quelético ou em outras palavras o relaxamento profundo do músculo. 

• Mecanismo de ação: Atuam antagonizando de forma competitiva os receptores nicotínicos da acetil-
colina localizados no musculo esquelético (Junção neuromuscular).

Representantes: 

• Reversão – A reversão é feita pelo aumento da disponibilidade de acetilcolina na junção neuromus-
cular. A neostigmina é o principal fármaco empregado na reversão dos efeitos dos bloqueadores 
neuromusculares.

A neostigmina é um colinérgico de ação indireta, ou seja, atua inibindo a Acetilcolinesterase, enzima que 
degrada da acetilcolina, sendo seus principais usos clínicos:
• Miastenia;
• Reversão do bloqueio da transmissão na junção neuromuscular.

FÁRMACOS QUE AGEM NO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO

Parassimpático
Os fármacos/substâncias que agem sobre o SNA PARASSIMPÁTICO podem ser divididos em:
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FÁRMACOS COLINÉRGICOS:
Colinérgicos de ação direta:

• Agonistas muscarínicos que mimetizam o efeito da acetilcolina, ligando-se diretamente aos 
receptores;

• Exemplos: metacolina, carbacol, pilocarpina;
• Principal uso: GLAUCOMA (diminui a pressão intraocular).

Colinérgicos de ação indireta:
• São fármacos que inibem a Acetilcolinesterase (enzima que degrada da acetilcolina)

Os fármacos anticolinérgicos podem ser classificados em:
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Entre as principais funções do SNA destacamos a de conduzir as informações do Sistema Nervoso Central 
(SNC) para as demais partes do corpo com exceção dos músculos esqueléticos, sendo que este sistema está 
em grande parte fora da influência do controle voluntário, ficando responsável, portanto, por regular ativi-
dades como:
• Contração e relaxamento dos órgãos e vasos;
• Secreções exócrinas e endócrinas;
• Batimento cardíaco;
• Metabolismo energético.
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Introdução à 
Farmacotécnica 

Hospitalar

“A farmacotécnica é o ramo da farmácia 
prática, de responsabilidade dos profissionais 

farmacêuticos, que tem como objetivo a 
manipulação dos princípios ativos e outras 

substâncias necessárias para a fabricação de 
medicamentos. ”

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

Farmacotécnica: Braço da Farmácia que estuda a preparação dos medicamentos, que vai desde a formu-
lação/manufatura, até a estabilidade e efetividade das formas farmacêuticas.

Formas Farmacêuticas: São as formas físicas de apresentação dos medicamentos. São classificadas em: 
Sólidas, semi-sólidas, líquidas e gasosas.

Fórmulas Oficinais: Fórmulas preparadas com base em fórmulas descritas em farmacopeias e compên-
dios oficiais reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

Fórmulas Magistrais: Fórmulas preparadas com base em prescrições médicas, que vem estabelecendo a 
sua composição, forma farmacêutica e posologia.

Especialidades Farmacêuticas: Medicamentos inovadores ou de referência, genéricos e similares.

OPERAÇÕES FARMACÊUTICAS

Operações Farmacêuticas são aquelas que são realizadas com o objetivo de transformar alguma matéria 
prima em uma forma farmacêutica. As operações farmacêuticas podem ser divididas em operações mecâ-
nicas e físicas. 

As Operações Mecânicas são aquelas que são feitas sem alterar a constituição ou o estado físico do fárma-
co para a obtenção de determinada forma farmacêutica. E dentro dessa classificação ainda podemos dividir 
mais: Operações Mecânicas de Separação e de Divisão. 

As Operações Físicas são aquelas que são feitas alterando de maneira transitória ou permanentemente o 
estado físico dos fármacos, no entanto, não modificam a composição química do mesmo.

3.1
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Operações
Farmacêuticas

Operações
Mecânicas

Operações
Físicas

Divisão

Separação

Operações Mecânicas de Separação:

Se
pa

ra
çã

o

Centrifugação

Tamisação

Levigação

Decantação

Filtração

Clarificação

Centrifugação: Utilizando a força centrífuga faz a separação entre sólidos e líquidos ou entre líquidos não 
miscíveis, isso entre duas ou mais substâncias com densidades diferentes.
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Tamisação: Através de um tecido com furos (que existe tecidos com furos de dimensões diferentes dis-
poníveis no mercado) é passado a matéria prima, sólida, separando as mesmas, ou seja, retendo partículas 
maiores e passando as menores, de acordo com a dimensão do furo do tamis.

Levigação: Separa um sólido de um líquido, suspendendo-o, através da técnica da sedimentação, onde as 
partículas mais leves suspendem e as mais pesadas sedimentam.

Decantação: Separação de um líquido sobrenadante de um outro líquido ou de um sólido.
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Essas apresentações diferem de todas as outras porque exigem cuidados especiais por serem injetadas 
diretamente no tecido corporal através da pele e mucosas, portanto, precisam ser excepcionalmente puras 
e livres de agentes contaminantes físicos, químicos e biológicos.

São soluções, suspensões, emulsões estéreis de substâncias medicamentosas em veículos aquosos, 
oleosos ou outros, apropriados para serem administrados por via parenteral.

Intradérmicos

Subcutâneos

Implantes

Intramusculares

Endovenosos ou intravenosos

Intrarraquidianos

Epidurais

Intraperitoniais

Intra-arteriais

A distribuição de medicamentos dentro do hospital é uma das principais atividades da Farmácia Hospita-
lar, para que isso ocorra, é necessário que exista um sistema de distribuição seguro e eficaz, capaz de suprir 
as necessidades existentes. Os três tipos de sistemas são:

  Fracionamento de  
Formas Farmacêuticas

3.3
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Sistema de Distribuição Coletivo

Sistema de Distribuição Unitária 

Sistema de Distribuição Individualizado

O sistema de distribuição coletivo é o mais antigo dos sistemas, que se caracteriza, pelo fato de os medica-
mentos serem distribuídos por unidade de internação e/ou serviço a partir de uma solicitação de enferma-
gem, implicando a formação de vários estoques nas unidades assistenciais. 

Neste sistema, os medicamentos são liberados sem que o serviço de farmácia tenha as seguintes informa-
ções: para quem o medicamento está sendo solicitado, tornando, muitas vezes, a farmácia hospitalar um 
mero repassador de medicamentos em suas embalagens originais segundo o solicitado pela enfermagem. 

A distribuição por dose unitária é a distribuição ordenada dos medicamentos com formas e dosagens 
prontas para serem administradas a um determinado paciente de acordo com a prescrição médica num 
certo período de tempo. 

Enquanto que no sistema individualizado, o medicamento é dispensado por paciente, geralmente para 
um período de 24 horas. 

É nesses dois últimos sistemas que se faz necessário fracionar os medicamentos, que são fornecidos pela 
indústria em diversas apresentações, separando-os de sua embalagem original e reembalando-os indivi-
dualmente, de modo que possam ser dispensados segundo a prescrição médica, dentro da instituição hos-
pitalar, garantindo sua rastreabilidade.

•  Os medicamentos são fornecidos em embalagens, dis-
postos segundo horário de administração constante 
na prescrição médica, individualizados e identificados 
para cada paciente

•  Para o máximo de 24 horas .
• Pode ser realizado de duas maneiras: através da trans-

crição da prescrição ou de cópia da mesma.

Individualização 
de doses 
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• Neste os medicamentos são dispensados de acor-
do com a prescrição médica,  separados e identifica-
dos pelo nome do paciente, nº do leito e horário de 
administração

• Segurança na farmacoterapia
• Reduzir incidência de erros de administração

Unitarização de 
doses

Fracionar é a separação do medicamento em partes menores com o objetivo de ser dispensado ao pacien-
te através de sistema de distribuição por dose individualiza ou por dose unitária. Para que o processo de 
fracionamento seja totalmente seguro, algumas recomendações contidas em Boas Práticas de Fabricação 
devem ser seguidas:

• Funcionários treinados, usando paramentação adequada (uniformes limpos, touca, máscara, 
luvas).

• Instalações em área separada, com iluminação, ventilação e temperatura adequadas. Deve estar 
fora da corrente principal de atividades da farmácia para limitar o fluxo de pessoas.

• Equipamentos de tamanho adequado, localizados de forma a facilitar o procedimento e permitir 
a limpeza e manutenção.

• Embalagens diferenciadas para cada tipo de produto a ser reembalado, com características físicas 
que protejam a droga.

• Etiquetas confeccionadas em quantidade de acordo com o que se vai fracionar, desprezando-se 
as sobras.

Materiais Utilizados no Preparo de  
Dose Unitária e Individualizado

 Para garantir a manutenção da qualidade dos produtos é de suma importância que para cada produto 
seja verificado em publicações cientificas atualizadas o tipo de envase mais apropriado. O fracionamento 
ou reembalagem de medicamentos para o sistema de distribuição individualizado e/ou por dose unitária 
deve ser efetuado em condições semelhantes às utilizadas pelo fabricante, de forma a impedir, tanto uma 
possível alteração de estabilidade como a contaminação cruzada ou microbiana. Entre os materiais mais 
utilizados estão os plásticos, laminados, vidros e alumínio.
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Formas Farmacêuticas
Parenterais

3.4

Essas apresentações diferem de todas as outras porque exigem cuidados especiais por serem injetadas 
diretamente no tecido corporal através da pele e mucosas, portanto, precisam ser excepcionalmente puras 
e livres de agentes contaminantes físicos, químicos e biológicos.

São soluções, suspensões, emulsões estéreis de substâncias medicamentosas em veículos aquosos, 
oleosos ou outros, apropriados para serem administrados por via parenteral.

Intradérmicos

Subcutâneos

Implantes

Intramusculares

Endovenosos ou intravenosos

Intrarraquidianos

Epidurais

Intraperitoniais

Intra-arteriais
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Essas formas podem ser administradas por vias como: 

Absorção 

lenta, 

contínua e 

segura

O volumes 

não deve 

ultrapassar 

03 mililitros

vacinas; 

anticoa-

gulante; 

insulina

Subcutânea (SC)

Pequenos 

volumes - 

de 0,1 a 0,5 

mililitros

Usadas em 

reações de 

hipersensi-

bilidade

Intradérmica

Aborção 

rápida

Fácil 

acesso

Intramuscular (M)

Efeitos 

locais e 

rápidos nas 

meninges 

ou no eixo 

cérebro-

espinhal

Intra-articular

Exatidão e 

rapidez

Grandes 

volumes

Intravenosa (IV)

Efeito 

localizado

corticoste-

róide, anes-

tésicos e 

lubrificantes

Intra-articular

Todos os procedimentos devem ser feitos de modo a evitar a contaminação do produto, portanto, a  implan-
tação da central de misturas intravenosas denota um avanço no serviço de farmácia hospitalar, tanto em par-
te técnica, como econômica, garantindo que se mantenham as exigências da Farmacopeia Brasileira. As mis-
turas intravenosas, preparadas na central, são medicamentos diluídos ou reconstituídos para administração. 

As preparações devem ser livres de contaminantes do tipo microbiológico, pirogênio, tóxicos e partículas 
estranhas e garantir que os aditivos agregados não percam mais de 10% da atividade terapêutica desde a 
manipulação até o término da administração.

Objetivo da 
implantação da 

central de misturas 
endovenosas são:

Diminuição de gastos  com medicamentos;

Racionalização de descartáveis;

Redução do risco de erros na diluição;

Redução de desperdício de medicamentos por fracionamento de doses;

Fornecimento de maior segurança para o medico e paciente;

Racionalização do tempo da enfermeira;

Diminuição da incidência das reações adversas e profilaxia da 
disseminação das infecções hospitalares. 



FARMÁCIA
C L Í N I C A



Contesto Histórico e 
Atribuições Clínicas 

do Profissional 
Farmacêutico

FARMÁCIA CLÍNICA

331

CONTEXTO HISTÓRICO DA FARMÁCIA CLÍNICA:

A Farmácia Clínica, que teve início no âmbito hospitalar, nos Estados Unidos, a partir da década de ses-
senta, atualmente incorpora a filosofia do Pharmaceutical Care e, como tal, expande-se a todos os níveis 
de atenção à saúde. Esta prática pode ser desenvolvida em hospitais, ambulatórios, unidades de atenção 
primária à saúde, farmácias comunitárias, instituições de longa permanência e domicílios, entre outros.

A expansão das atividades clínicas do farmacêutico ocorreu, em parte, como resposta ao fenômeno da 
transição demográfica e epidemiológica observado na sociedade. A crescente morbimortalidade relativa às 
doenças e agravos não transmissíveis e à farmacoterapia repercutiu nos sistemas de saúde e exigiu um novo 
perfil do farmacêutico.

Nesse contexto, o farmacêutico contemporâneo atua no cuidado direto ao paciente, promove o uso racio-
nal de medicamentos e de outras tecnologias em saúde, redefinindo sua prática a partir das necessidades 
dos pacientes, família, cuidadores e sociedade.

O QUE É A FARMÁCIA CLINICA?

Existem várias definições para farmácia clínica. Apesar disso, compreendem as mesmas características. 
A definição a seguir foi estruturada por Robert Miller, em 1968: “A Farmácia Clínica é a área 

do currículo farmacêutico que lida com a atenção ao paciente com ênfase na farmacoterapia. A 
Farmácia Clínica procura desenvolver uma atitude orientada ao paciente. A aquisição de novos conhecimen-
tos é consequência do desenvolvimento de habilidades de comunicação interprofissional e com o paciente.”

Segundo a Sociedade Americana de Farmacêuticos Hospitalares (ASHP), a Farmácia Clínica pode ser de-
finida como “a ciência da saúde cuja responsabilidade é assegurar, mediante a aplicação de conhecimentos 
e funções relacionadas ao cuidado dos pacientes, que o uso de medicamentos seja seguro e apropriado; 
necessita, portanto, de educação especializada e treinamento estruturado, além da coleta e interpretação 
de dados, da motivação pelo paciente e de interações multiprofissionais”.

É possível verificar que todas as definições enfatizam o caráter multiprofissional da Farmácia Clí-
nica e colocam o paciente como objeto principal das atividades do farmacêutico clínico. O medi-

4.1
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camento passa a ser um instrumento utilizado em benefício do paciente. A Farmácia Clínica pres-
supõe que o farmacêutico garanta resultados clinicamente apropriados para a farmacoterapia, 
estabeleça relacionamento interprofissional ativo com 1nédicos e enfermeiros e exerça atividades 
em ambiente clínico, junto ao paciente.

QUAIS SÃO AS ATRIBUIÇÕES CLÍNICAS DO FARMACÊUTICO?

As atribuições foram definidas pela resolução 585, 29 de agosto de 2013 e para conseguir interpretar esta 
resolução deve-se compreender alguns conceitos da farmácia clínica, tais como:

1. Cuidado centrado no paciente: 
Relação humanizada que envolve o respeito as crenças, expectativas, experiências, atitudes e preocu-

pações do paciente ou cuidadores quanto as suas condições de saúde e ao uso de medicamentos, na qual 
o farmacêutico e paciente compartilham a tomada de decisão e a responsabilidade pelos resultados em 
saúde alcançados.

2. Uso racional de medicamentos:
A Organização Mundial de Saúde diz que há uso racional de medicamentos quando pacientes recebem 

medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades indivi-
duais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade.

3. Plano de cuidado:
Planejamento documentado para a gestão clínica das doenças, de outros problemas da saúde e da tera-

pia do paciente, delineado para atingir os objetivos do tratamento. Inclui as responsabilidades e atividades 
pactuadas com o farmacêutico, a definição das metas terapêuticas, as intervenções farmacêuticas, as ações 
a serem realizadas pelo paciente e o agendamento para retorno e acompanhamento.

4. Consulta farmacêutica:
Atendimento realizado pelo farmacêutico ao paciente, respeitando os princípios éticos e profissionais, 

com a finalidade de obter os melhores resultados com a farmacoterapia e promover o uso racional de medi-
camentos e de outras tecnologias em saúde.

5. Consultório farmacêutico:
Lugar de trabalho do farmacêutico para atendimento de pacientes, familiares e cuidadores, onde se reali-

za com privacidade a consulta farmacêutica. Pode funcionar de modo autônomo ou como dependência de 
hospitais, ambulatórios, farmácias comunitárias, unidades multiprofissionais de atenção à saúde, institui-
ções de longa permanência e demais serviços de saúde, no âmbito público e privado.
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CLASSIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 
RELACIONADOS A MEDICAMENTOS (PRM)

CLASSIFICAÇÃO DE RESULTADOS 
NEGATIVOS DA MEDICAÇÃO (RNM), 

DE ACORDO COM O III CONSENSO DE 
GRANADA

EFETIVIDADE EFETIVIDADE

PRM 3: O PACIENTE TEM UM ESTADO DE 
SAÚDE PARA O QUAL TOMA MEDICAMENTO 

INADEQUADO.
PRM 4:  O PACIENTE TEM UM ESTADO 

DE SAÚDE PARA O QUAL RECEBE 
UMA QUANTIDADE MUITO BAIXA DE 

MEDICAMENTO.

INEFETIVIDADE NÃO QUANTITATIVA 
(ANTIBIÓTICOS).

INEFETIVIDADE QUANTITATIVA (SUB. DOSE).

SEGURANÇA SEGURANÇA

PRM 5: O PACIENTE TEM UM ESTADO DE SAÚ-
DE RESULTANTE DE UMA RAM.

PRM 6: O PACIENTE TEM UM ESTADO DE 
SAÚDE PARA O QUAL RECEBE UMA QUANTI-
DADE MUITO ELEVADA DE MEDICAMENTOS.

FALTA DE SEGURANÇA NÃO QUANTITATIVA 
(ALERGIA, INTERAÇÃO).

FALTA DE SEGURANÇA QUANTITATIVA 
(TOXICIDADE RENAL, HEPÁTICA).

ADESÃO

PRM 7: O PACIENTE TEM UM ESTADO DE SAÚ-
DE RESULTANTE DE NÃO TOMAR O MEDICA-

MENTO INDICADO.

QUADRO 1. CLASSIFICAÇÕES DE PRM/RNM SELECIONADOS. 

A identificação e resolução desses problemas são território próprio do profissional farmacêutico, aquilo 
que os diferencia de outras profissões da saúde e que justifica, socialmente, sua prática. O propósito de iden-
tificar os problemas relacionados a farmacoterapia é ajudar os usuários a atingirem suas metas terapêuticas 
e a obterem o máximo benefício dos medicamentos.
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