
Este caderno de bolso foi elaborado 
pensando em toda a equipe de far-
mácia. Desde os que ainda estão na 
graduação até os que já trabalham 
diariamente nesse universo fantástico 
que é a prática da farmácia.

Ao final do caderno, você terá seu es-
paço para evoluir, anotar, prescrever, 
aprazar e registrar o que você quiser. 

E quando precisar de um guia prático, 
basta buscar no sumário a sua neces-
sidade e conferir.

Tudo que você precisava em um só 
lugar. Seus estágios, aulas práticas e 
rotina de trabalho não serão mais os 
mesmos.
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qualidade Sanar. Contudo, uma consulta detalha-
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de instituir qualquer conduta em pacientes.



O QUE VOCÊ VAI 
ENCONTRAR AQUI:

Seção 1 - Fundamentos para a Prática 
Profissional

1. Farmacocinética

2. Farmacodinâmica

3. Interações Medicamentosas

4. Vias de Administração e Formas 
Farmacêuticas

5. Farmacovigilância

6. Reações Adversas a Medicamentos

7. Desvio de Qualidade e Queixa 
Técnica

8. Erros de Medicação

9. Exames Laboratoriais

10. Estabilidade de Medicamentos

11. Problemas Relacionados a 
Medicamentos e Resultados 
Negativos a Medicamentos

Seção 2 – Farmácia Hospitalar

12. Seleção e Padronização

13. Aquisição

14. Controle de Estoque

15. Armazenamento



16. Sistemas de Distribuição de 
Medicamentos

17. Análise da Prescrição Médica

18. Medicamentos Sujeitos a Controle 
Especial

19. Medicamentos de Alta Vigilância

20. Segurança do Paciente

21. Terapia Intravenosa 

22. Nutrição Parenteral

23. Terapia Antineoplásica 

24. Administração de medicamentos via 
sonda enteral

25. Farmácia no Controle de Infecções 
Hospitalares

26. Farmácia Clínica

27. Comissões Hospitalares com a 
presença do farmacêutico

28. Principais Legislações

29. Siglas e abreviaturas comuns no 
ambiente hospitalar

30. Tabelas para Consulta – diluições, 
interações medicamentosas, reações 
adversas a medicamentos e a justes 
de dose



Seção 3 - Drogarias

31. Aquisição, recebimento, condições 
de armazenamento, organização e 
exposição dos produtos

32. Documentação obrigatória

33. Dispensação

34. Dispensação de antimicrobianos 
(RDC 20/2011)

35. Dispensação de medicamentos 
sujeitos ao controle especial – 
Portaria SVS/MS 344/98

36. Controle e Escrituração dos 
antibióticos e dos medicamentos 
sujeitos ao controle especial

37. Arquivamento de notas fiscais e 
prescrições

38. Intercambialidade: Medicamento 
referência, genérico e similar

39. Serviços farmacêuticos

40. Atenção Farmacêutica

41. Vacinas

42. Gerenciamento de Resíduos em 
Serviços de Saúde

43. Principais Legislações



FUNDAMENTOS 
PARA A PRÁTICA 
PROFISSIONAL



1. FARMACOCINÉTICA

1.1. Processos Farmacocinéticos: ADME - 
absorção, distribuição, metabolização, 
excreção.

1.1.1. Absorção: transferência do fárma-
co do local de administração para a 
corrente sanguínea1.

• Vários fatores podem influenciar 
a absorção, dentre eles1,2:



• Biodisponibilidade: 

• Fração da dose administrada 
que chega de forma 
inalterada à circulação 
sistêmica e a velocidade em 
que esse processo ocorre.1

• Depende de vários fatores, 

dentre eles: 1

1.1.2. Distribuição: transferência 
reversível do fármaco da circulação 
sanguínea para os tecidos e órgãos1.

• Fármaco livre – liga-se aos 
receptores: exerce ação 
farmacológica;



FARMÁCIA 
HOSPITALAR



12. SELEÇÃO E PADRONIZAÇÃO

• Seleção: processo de escolha, dentre 
todos os medicamentos oferecidos 
pelo mercado, daqueles que são 
necessários para o hospital, com base 
em critérios de eficácia, segurança, 
qualidade e custo1. 

• Comissão de Farmácia e Terapêutica 
(CFT): 2 

• Guia Farmacoterapêutico ou 
Manual Farmacêutico: documento 
em que constam os medicamentos 
padronizados pela instituição e 
informações científicas sobre eles.



• Medicamentos podem ser incluídos e 
excluídos da padronização (critérios 
definidos pela CFT)2,3.

• Geralmente, o hospital 
disponibiliza um formulário 
que pode ser preenchido pelos 
profissionais, com sugestões 
para inclusão e/ou exclusão de 
medicamentos, para posterior 
avaliação da CFT. 



DROGARIAS



31. AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO, 
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, 
ORGANIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DOS 

PRODUTOS

31.1 Aquisição: É o processo de compra 
do medicamento.4 A aquisição bem 
como a distribuição e transporte dos 
medicamentos é de responsabilidade da 
empresa contratada para este fim. Fica 
sob responsabilidade do farmacêutico as 
etapas do recebimento, armazenamento 
e dispensação.1,2²

31.2 Recebimento: Consiste em um 
processo de etapas que garante a 
qualidade do produto recebido. 

Deve-se conferir:



31.3 Condições de armazenamento1,3  
• Todos os produtos devem ser 

armazenados de forma que seja 
possível manter e garantir sua 
estabilidade e segurança.
• Adequado físicamente para a 

variedade de produtos;
• Limpo, livre de contaminações, 

umidade e calor, abrigado da 
emissão direta de luz solar;

• Afastado de piso, paredes ou teto;
• Deve-se organizar os produtos 

em PEPS, PVPS, FEFO - 
padronizações que permitem o 
controle de saída de acordo com 
a validade;

• Manter peridiocidade de limpeza, 
desinfecção, organização e 
aferição de temperatura com 
documentos de registro;

• A temperatura ambiente deve 
estar entre os 15 e 30°c e a 
umidade relativa até 70%. Deve 
ser verificada diariamente;



Agora é a sua vez de usar o caderno 
para fazer seus registros de 

farmácia


