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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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Introdução à Farmácia 
Hospitalar

Autora: Nathália Ribeiro

O serviço de farmácia na instituição hospitalar é de extrema importância não apenas visando a assistên-
cia à saúde do paciente mas, também, participando do regime administrativo e econômico. Há muito tem-
po atrás associava-se a função do Farmacêutico apenas como aquele profissional responsável pelo preparo 
e dispensação de medicamentos mas, na realidade, há um leque imenso de atribuições deste no setor da 
Farmácia Hospitalar. 

Conceito de Farmácia Hospitalar (Segundo a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar):

“Unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por profissional farmacêutico, ligada, 
hierarquicamente, à direção do hospital e integrada funcionalmente com as demais unidades de 

assistência ao paciente”

Exemplos de unidades de assistência ao paciente: ambulatórios, unidades de terapia intensiva, 
enfermarias.

Se preocupar com o abastecimento dos produtos de saúde e tipos de prestação de serviços é 
importante MAS o foco deve estar sempre voltado para os resultados obtidos com uma boa 

qualidade da assistência prestada ao paciente.

LEMBRAR SEMPRE QUE:

• Nosso objetivo é garantir uma ótima atenção ao paciente, procurando sanar suas necessidades, utili-
zando como instrumento o medicamento.

EM QUE CONSISTE O PAPEL DA FARMÁCIA HOSPITALAR?

Garantir a qualidade da assistência à saúde do paciente através do uso racional de medicamentos e 
correlatos, individualizando às necessidades de cada um.

1.1
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Mas....qual é mesmo a definição do USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS (URM)?

URM é quando a farmacoterapia dos pacientes é condizente com a sua condição clínica, na dose corre-
ta, com segurança,  por um período de tempo adequado e com menor custo possível.

A lei que regulamenta o exercício profissional em ambiente hospitalar é a Resolução n. 492, de 26 de 
novembro de 2008, do Conselho Federal de Farmácia. Inclui os farmacêuticos das instituições tanto de na-
tureza pública quanto privada.

Nesta lei, encontramos em destaque as atribuições do Farmacêutico Hospitalar.
Mas afinal, quais são elas?

Agora vamos abordar cada uma separadamente.

GESTÃO

Sem uma boa gestão do setor, não há uma boa qualidade na prestação de serviços.
A direção da Farmácia Hospitalar é de responsabilidade do Farmacêutico.
Por mais que seja uma atividade voltada para prática administrativa, ela é de fundamental importância 

para garantir os meios adequados de uma boa atenção ao paciente.

Principais atividades do profissional:
• Implementar, organizar e acompanhar todo o planejamento estratégico 
• Estabelecer critérios, indicadores para avaliar o desempenho do serviço
• Participa do treinamento para corpo funcional
• Estratégias para garantir a melhoria contínua da qualidade
• Formular ações práticas clínico-assistenciais
• Acompanhar desempenho financeiro
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DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA

Farmacêutico é responsável por garantir o abastecimento da base material que será necessária para a sua 
atuação eficiente.

Principais atividades do profissional:
• Disponibilidade de equipamentos e instalações físicas que sejam compatíveis com as atividades a 

serem desenvolvidas
• Implementação de um sistema informatizado de fácil manuseio e eficiente
• Serviços de manutenção geral dos equipamentos e instalações físicas para exercício da prática 

farmacêutica.

LOGÍSTICA

A farmácia detém todo o controle sobre os medicamentos e correlatos na instituição hospitalar. 
Ela participa de todas as etapas de movimentação e fluxo desses produtos.
Então, o farmacêutico participa da seleção de medicamentos, que irão compor a lista de medicamentos 

essenciais da instituição, para suprir as necessidades dos pacientes ali presentes.

Quais características devem ser avaliadas quando a seleção dos medicamentos?

Eficácia             Segurança              Qualidade           Comodidade posológica           Custo

Para falar do fluxo de medicamentos, devemos relembrar as etapas envolvidas no ciclo da Assistência 
Farmacêutica, a seguir:
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Seleção

Definir elenco de medicamentos essenciais para suprir a demanda de necessidades dos  
pacientes da instituição, de acordo com os critérios já mencionados acima. 

Programação

Definir a quais medicamentos comprar, quantos e quando, conforme demanda,   
controle do estoque e recursos financeiros disponíveis

Aquisição

Procedimentos burocráticos para efetivar a compra dos medicamentos 

Armazenamento

Assegurar a qualidade da dos produtos estocados e controlar todas as movimentações realizadas

Distribuição

Garantir o fornecimento dos medicamentos com boa qualidade e segurança para uso

Utilização

Análise de prescrição médica, dispensação e uso no paciente

 Vale ressaltar que aqui o objetivo não é abordar minuciosamente as etapas deste ciclo mas sim, relem-
brar quais são seus componentes e o papel do farmacêutico em cada um deles.
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Lembrar que: 

Mesmo apresentando uma gestão autônoma e independente a farmácia deve estar inserida no 
organograma geral da instituição hospitalar

Abaixo segue exemplo da estrutura organizacional: 

Sobre a estrutura física deste setor, vale ressaltar a importância de que sua localização no hospital esteja 
em área que facilite o abastecimento dos produtos, que permita articulação de serviços prestados aos pa-
cientes e às unidades hospitalares.

Segundo a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, o documento que determina a estruturação e 
funcionamento das farmácias hospitalares é o manual de Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar (já 
existem 3 edições deste: 1997, 2007 e 2017).

Este manual trás que devem existir, no mínimo, os seguinte ambientes para o funcionamento do setor:
• Administração
• Armazenamento
• Dispensação
• Orientação farmacêutica

Estrutura 
Organizacional e 

Física da Farmácia 
Hospitalar

Autora: Nathália Ribeiro

1.2
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Obs: caso na instituição exista o setor de farmacotécnica (manipulação parenteral, citostáticos, misturas 
intravenosas, radiofármacos, dentre outros), ambientes específicos devem ser preparados fisicamente para 
garantir ótimas condições de trabalho e prática realizada. 

PLANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS  
FARMACÊUTICOS HOSPITALARES:

Deve considerar:
1. Tipo de hospital
2. Lotação do hospital
3. Tipos de serviços prestados no hospital
4. Existência de distribuição de medicamentos a pacientes ambulatoriais
5. Sistema informacional do hospital

Recursos Humanos
• Pelo menos 1 Farmacêutico qualificado e com experiência para cada 50 leitos.
• Número de auxiliares de farmácia depende da disponibilidade de recursos, grau de informatização e 

necessidade da unidade.
• Pelo menos 1 auxiliar a cada 10 leitos.
• Todos os funcionários deverão receber treinamentos periódicos para se manterem atualizados e con-

dizentes com procedimentos operacionais já padronizados.

A ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA FARMÁCIA SE 
ASSEMELHA À FIGURA ILUSTRADA ABAIXO:
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Farmacovigilância
Autora: Nathália Ribeiro

1.10

É possível observar dentro das instituições que existe uma precariedade dos profissionais de saúde na 
adesão à notificação de Reações Adversas a Medicamentos (RAM) quando estas são identificadas.

Por quê?

Aqui estão alguns motivos que podem explicar essa situação:

Dificuldade em reconhecer o 
quadro clínico de RAM

Profissional com sentimento 
de culpa por ter “ocasionado” a 

ocorrência da RAM

Medo de parecerem ignorantes 
ou acharem que essa RAM já é 

bastante conhecida

Falta de tempo para realizar a 
notificação por conta da alta 

demanda e rotina da instituição

Dificuldade para interpretação 
da RAM

Uma das alternativas para tentar contornar este problema é justamente a

BUSCA ATIVA DE CASOS

Que consiste em coleta de informações a respeito das RAMs através de visitas às enfermarias, entrevistas 
com os médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, revisão e avaliação de prontuários e acompanhamento do 
paciente, por exemplo.

Mas por que precisamos vigiar os medicamentos?

Porque informações sobre sua segurança e eficácia são ainda limitadas e, 
portanto, seu uso precisa ser monitorado para minimizar os riscos.
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Neste contexto...surge a farmacovigilância!
Mas afinal....

O QUE É FARMACOVIGILÂNCIA?

“Ciência relativa à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adver-
sos ou quaisquer problemas relacionados aos medicamentos (OMS, 2002).”

Ferramentas utilizadas na Farmacovigilância:

Causalidade Gravidade ATC

ADR CID

Vamos falar um pouquinho melhor sobre esses tópicos?

Causalidade

Se refere a relação direta entre o efeito observado e a sua provável causa/exposição.

Gravidade

Dimensão do efeito observado.

Metodologia ATC

Classificação dos medicamentos quanto a estrutura anatômica, terapêutica e química

Metodologia ADR

Terminologia de Reação Adversa a Drogas para padronização mundial
• Tipo A: aumento exagerado da ação farmacológica normal da droga
• Tipo B: reações inesperadas
• Tipo C: ocorre com longo período de uso
• Tipo D: ocorre após término do uso do medicamento
• Tipo E: Resulta de repentina parada do uso do medicamento
• Tipo F: quando ocorre falha da terapia
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LEGISLAÇÃO 
FARMACÊUTICA 2.1

Portaria 344/98, de 12 de 
maio de 1998

Autora: Profª Cá CardosoPortaria 344/98, de 12 de 
maio de 1998           

1.1
LEGISLAÇÃO 
FARMACÊUTICA

Neste material trabalharemos uma das legislações mais cobradas em concursos públicos: a Portaria 344/98.

Essa normativa é constantemente atualizada. Alguns certames cobram as atualizações, outros, cobram a 

Portaria no seu texto original. Logo, nesse material apresentarei a Portaria com seu texto original, pontuando 

aqueles artigos que já foram revogados e sinalizando atualizações, de forma que você consiga gabaritar 

qualquer questão!

Vamos lá?

Prof. Cá Cardoso

DAS DEFINIÇÕES

Neste primeiro capítulo, esta legislação trará uma série de definições importantes. Fique atento às palavras 

grifadas e em destaque em vermelho, pois são estas as que geralmente são trocadas em provas, gerando 

pegadinhas.

Art. 1ºPara os efeitos deste Regulamento Técnico e para a sua adequada aplicação, são adotadas as 
seguintes DEFINIÇÕES

CAPÍTULO I

AUTORIZAÇÃO 
ESPECIAL

- Licença concedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde (SVS/MS), a:

o empresas,

o instituições e 

o órgãos,

 Das substâncias constantes das listas anexas a este Regulamento Técnico
 bem como os medicamentos que as contenham.

instituições e para o exercício de atividades 
de:

transformaçãoextração produção

fabricação fracionamento manipulação

Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial.

embalagem reembalagem importação

exportação
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CAPÍTULO 1

Nesta definição, há dois pontos importantes a serem notados:

1. Note que a Autorização Especial é competência da União, por meio do Ministério da Saúde. Questões que 

afirmem que tal autorização é concedida por Estados ou Municípios estão incorretas!

2. Em seu parágrafo segundo, essa Portaria inclui outras atividades que demandam Autorização Especial: 
transportar, distribuir, beneficiar, preparar.
3. Perceba que a atividade de DISPENSAÇÃO não está inclusa. Sendo assim, farmácias (em que NÃO haja 

manipulação, como as hospitalares e as de Unidades de Saúde) e drogarias em que haja apenas a dispensação 

de medicamentos em suas embalagens originais, são isentas desta autorização.

AUTORIZAÇÃO DE 
IMPORTAÇÃO

Documento expedido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 

Saúde que consubstancia a IMPORTAÇÃO de substâncias constantes das listas:

 "A1" e "A2"            entorpecentes

 "A3","B1" e "B2"        psicotrópica 

 “C3”          imunossupressores e 

 "D1"           precursores

deste Regulamento Técnico ou de suas atualizações, 

bem como os medicamentos que as contenham.

AUTORIZAÇÃO DE 
EXPORTAÇÃO

Documento expedido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 

Saúde que consubstancia a EXPORTAÇÃO de substâncias constantes das listas:

 "A1" e "A2"            entorpecentes

 "A3","B1" e "B2"        psicotrópica 

 “C3”          imunossupressores e 

 "D1"           precursores

deste Regulamento Técnico ou de suas atualizações, 

bem como os medicamentos que as contenham.

"A1" e "A2"            

CERTIFICADO DE 
AUTORIZAÇÃO 

ESPECIAL

 Documento expedido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde (SVS/MS),

que consubstancia a concessão da AUTORIZAÇÃO ESPECIAL.

"A3","B1" e "B2"        

“C3”          i

"D1"           

"A1" e "A2"            

"A3","B1" e "B2"        psicotrópica "A3","B1" e "B2"        

“C3”          i

"D1"           

LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA

                                             Classificação Internacional de Doenças.

CERTIFICADO DE 
NÃO OBJEÇÃO

Documento expedido pelo órgão competente do Ministério da Saúde 
do Brasil,

Certificando que as substâncias ou medicamentos objeto 
da importação ou exportação 

NÃO está sob controle especial neste país.

CID

COTA ANUAL DE 
IMPORTAÇÃO

Quantidade de substância constante das listas:

 "A1" e "A2" (entorpecentes), 

 "A3", "B1" e"B2" (psicotrópicas), 

 “C3” (imunossupressores) e 

 "D1" (precursoras) 

Que a empresa é autorizada a importar até o 1º 
(primeiro) trimestre do ano seguinte à sua concessão.

deste Regulamento Técnico 
ou de suas atualizações

COTA 
SUPLEMENTAR DE 

IMPORTAÇÃO

Quantidade de substância constante das listas:

 "A1" e "A2" (entorpecentes), 

 "A3", "B1" e"B2" (psicotrópicas), 

 “C3” (imunossupressores) e 

 "D1" (precursoras) 

Que a empresa é autorizada a importar:

o em caráter suplementar à cota anual, 

onos casos em que ficar caracterizada sua necessidade 

adicional, para o atendimento da demanda interna dos 

serviços de saúde, ou

o para fins de exportação

deste Regulamento Técnico 
ou de suas atualizações
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2.2
Leis do Ambito Farmaceutico

Autora: Profª Cá Cardoso

LEGISLAÇÃO
FARMACÊUTICA

LEI Nº 13.021, DE 8 DE AGOSTO DE 2014.

Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas

A lei 13.021/14 é uma legislação bem recente e tem sido cada vez mais cobrada em 

provas. Ela atualizou alguns temas de uma legislação bastante antiga (Lei 5.991/73) e, 

por isso,  as provas têm explorado bastante as diferenças entre essas duas legislações. 

Logo, ao longo desse material, pontuarei o que essas 2 legislações têm de igual e o 

que têm de diferente.

Como grandes marcos com a publicação da lei 13.021/14 temos:

 O conceito de farmácia enquanto estabelecimento de saúde;

 A assistência técnica podendo ser exercida exclusivamente pelo farmacêutico;

 Algumas definições da relação entre farmacêutico e proprietário da farmácia.

Abaixo segue a legislação na íntegra com comentários importantes para não cair em 

pegadinhas e conseguir gabaritar questões.

Vamos lá?

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - As disposições desta Lei regem as ações e serviços de assistência 

farmacêutica executados:

o isolada ou conjuntamente;

o em caráter permanente ou eventual;

o por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.

Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas
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Art. 2o -Entende-se por assistência farmacêutica:

O conjunto de ações e de serviços que visem a assegurar a assistência terapêutica 
integral e a promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos estabelecimentos 
públicos e privados que desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o medicamento 

como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.

A legislação traz o conceito de Assistência Farmacêutica de forma semelhante ao 

trazido por muitas outras normativas, como por exemplo, pela Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica. Note que se trata de um conceito bastante amplo que tem o 

medicamento como um insumo e que tem como objetivo garantir acesso e uso
racional, por meio de ações que assegurem assistência terapêutica integral, além da 

promoção, proteção e recuperação a saúde. 

Conceito de Farmácia

Art. 3º

É uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar:

Na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, 

oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, 

produtos farmacêuticos e correlatos.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

assistência 
farmacêutica

assistência à 
saúde

orientação sanitária 
individual e coletiva

FARMÁCIA
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Art. 26 - Constitui renda do Conselho FEDERAL o seguinte:

Art. 27. - A renda de cada Conselho Regional será constituída do seguinte:

a
• 1/4 da taxa de expedição de carteira profissional

b
• 1/4 das anuidades;

c
• 1/4 das multas aplicadas de acôrdo com a presente lei

d
• doações ou legados;

e
• subvenção dos govêrnos, ou dos órgãos autárquicos ou dos para-

estatais;

f
• 1/4 da renda das certidões.

a
• 3/4 da taxa de expedição de carteira profissional;

b
• 3/4 das anuidades;

c
• 3/4 das multas aplicadas de acôrdo com a presente lei;

d
• doações ou legados;

e
• subvenções dos govêrnos, ou dos órgãos autárquicos ou dos para-estatais;

f
• 3/4 da renda das certidões;

g
• qualquer renda eventual.
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Código de Ética

Autora: Profª Cá Cardoso

2.4

RESOLUÇÃO CFF 596 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.

Olá Farma!
Nesse material elencareis os principais temas relativos à Resolução 596/2014 do Conselho Federal de Far-
mácia.  Antes de tudo, note que essa Resolução é dividida em três grandes partes:

Vejamos inicialmente o Anexo I dessa resolução.

ANEXO I – CÓDIGO DE ÉTICA FARMACÊUTICA

O Código de Ética Farmacêutica contém as normas que devem ser observadas pelos farmacêuticos e os 
demais inscritos nos Conselhos Regionais de Farmácia no exercício do âmbito profissional respectivo, in-
clusive nas atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de serviços de saúde, bem como 
quaisquer outras atividades em que se utilize o conhecimento advindo do estudo da Farmácia, em prol do 
zelo pela saúde. 

O FARMACÊUTICO É UM PROFISSIONAL DA SAÚDE, CUMPRINDO-LHE EXECUTAR TODAS AS 
ATIVIDADES INERENTES AO ÂMBITO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO, DE MODO A CONTRI-
BUIR PARA A SALVAGUARDA DA SAÚDE E, AINDA, TODAS AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DIRIGIDAS 
À COLETIVIDADE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE.

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Nesse momento o Código de Ética traz uma série de princípios que embasam e norteiam, toda a nossa 
atividades profissional. 
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Vejamos cada um deles:
Art. 1º - O exercício da profissão farmacêutica tem dimensões de valores éticos e morais que são regula-

das por este Código, além de atos regulatórios e diplomas legais vigentes, cuja transgressão poderá resultar 
em sanções disciplinares por parte do CRF, após apuração de sua Comissão de Ética, observado o direito 
ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, independentemente das demais penalidades 
estabelecidas pela legislação em vigor no país. 

Art. 2º - O farmacêutico atuará com respeito à vida humana, ao meio ambiente e à liberdade de cons-
ciência nas situações de conflito entre a ciência e os direitos e garantias fundamentais previstos na Consti-
tuição Federal. 

Art. 3º - A dimensão ética farmacêutica é determinada em todos os seus atos, sem qualquer discrimina-
ção, pelo benefício ao ser humano, ao meio ambiente e pela responsabilidade social. 

Art. 4º  - O farmacêutico responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que 
praticar, autorizar ou delegar no exercício da profissão.

Perceba que o farmacêutica responde tanto INDIVIDUAL, pelos atos que praticar, quanto 
SOLIDARIAMENTE, ou seja CONJUNTO, pelos atos que autorizar ou delegar.

Art. 5º - O farmacêutico deve exercer a profissão com honra e dignidade, devendo dispor de condições de 
trabalho e receber justa remuneração por seu desempenho. 

Art. 6º - O farmacêutico deve zelar pelo desempenho ético, mantendo o prestígio e o elevado conceito 
de sua profissão. 

Art. 7° - O farmacêutico deve manter atualizados os seus conhecimentos técnicos e científicos para apri-
morar, de forma contínua, o desempenho de sua atividade profissional. 

Art. 8º - A profissão farmacêutica, em qualquer circunstância, NÃO pode ser exercida sobrepondo-se à 
promoção, prevenção e recuperação da saúde e com fins meramente comerciais. 

Lembre-se que nós farmacêuticos somos profissionais de SAÚDE! Logo, o nosso objetivo 
sempre vai ser contribuir para a salvaguarda da saúde!

Art. 9º - O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com autonomia técnica e sem a inadequada inter-
ferência de terceiros, tampouco com objetivo meramente de lucro, finalidade política, religiosa ou outra 
forma de exploração em desfavor da sociedade. 


