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Apresentação
Oi, futuro(a) aprovado(a), tudo bem?
Nos sentimos muito confiantes em te chamar assim, porque sabemos
o quanto o livro que você escolheu tem um grande poder de realizar
os seus maiores objetivos, farmacêutico. Acredite: este best-seller vai te
levar mais longe e mais rápido para o sonho de ver o seu nome na lista
de aprovados.
Para construir este livro, um time de especialistas analisou uma vastidão
de provas em Farmácia com a finalidade de levar para você o conteúdo
certo, relevante, objetivo, resumido e eficaz para aquilo que você mais
quer: ser aprovado.
Muita gente já conquistou esse sonho focando em questões comentadas, pois este é um método
muito eficaz para se preparar para as provas de concurso. Este livro vai muito além dos comentários. E você está prestes a descobrir.
Prepare-se para ter contigo um aliado na missão de fazer você mais confiante e preparado para
enfrentar qualquer desafio e dominar a tão esperada prova.
Vamos juntos?

E quem é a Sanar Saúde?
Antes de você já sair pulando para as questões, vamos nos conhecer melhor.
A Sanar Saúde existe para empoderar e dar super-poderes aos profissionais da Saúde. Queremos ser a Casa da Carreira do profissional da Saúde e acompanhá-lo ao longo de toda a sua
jornada: desde a faculdade até o auge da sua maturidade profissional, oferecendo todo o suporte necessário para que possa ir mais longe e mais rápido em sua carreira.
Fazemos isso criando produtos que unem conhecimento e tecnologia com o objetivo de direcionar e preparar o profissional para cada fase e desafio da sua carreira. Para isso, trabalhamos
com plataformas, aplicativos, cursos online e livros altamente acessíveis para os estudantes e
profissionais.

5 recursos que vão fazer
você decolar (indo além
das questões)
Questões Categorizadas
(organização é tudo!):
todas as questões estão
separadas por assuntos e grau
de dificuldade. Veja como está
sinalizado:

GRAU DE DIFICULDADE
GRAU DE DIFICULDADE
GRAU DE DIFICULDADE

Comentário por alternativas

Dica do autor

(tim-tim por tim-tim):

(aquele “plus”):

esteja certa ou errada, você
vai poder ler um comentário
ainda que breve, sem deixar
passar nenhum detalhe.

nas melhores questões, você
tem uma explicação a mais
na resolução da questão.

Resumo prático
(para revisar mais uma vez!):
o assunto abordado nas
questões apresentado de forma
simplificada, valorizando o seu
empenho e o seu tempo.

Referências Bibliográficas
(qualidade do conteúdo comprovada):
todas as fontes utilizadas
estão identificadas nas
referências e privilegiam os
livros mais recomendados
nos editais.

Adorei! Mas como estudar?
Você estuda por questões desde a escola. É uma forma de exercitar o cérebro e condicioná-lo aos assuntos que podem ser cobrados. Para um concurso, usar provas anteriores
como método de estudo é o que você precisa para entender o funcionamento da banca
ou instituição, perceber quais assuntos mais caem, se acostumar com o estilo das questões e reforçar os estudos num assunto que você percebeu não dominar tanto assim.
Isso não parece ser uma grande novidade. Mas resolver questões há bastante tempo não
significa que tenha aprendido a estudar de forma eficaz e direcionada para provas de
concurso, não é mesmo?
Por isso, quero te dar 3 dicas de como estudar por questões (e ainda tem um bônus!)
• Estude primeiro, responda depois - Isso vai te ajudar a se organizar melhor e aproveitar o momento de resolver uma questão para também revisar e identificar o que
você precisa reforçar. Vale usar o resumo do livro para este momento do estudo.
• Varie as questões - Evite responder as mesmas questões sempre. Com o passar
do tempo, você poderá não ser capaz de perceber se acertou porque aprendeu
ou se porque decorou.
• Identifique o assunto do enunciado - Na hora de resolver provas anteriores,
tenha um pensamento estratégico para entender quais temas aquela instituição
costuma cobrar e de que forma.

Lembre-se!
Quando a questão é comentada, como
acontece neste livro, o aprendizado
é potencializado. Afinal, ao mesmo
tempo em que você responde o que foi
perguntado no enunciado, você confere
se a resposta foi correta e aprende com
os comentários das alternativas (e aqui
vai mais longe, com a dica do autor e
resumo). Aproveite cada minuto!

Que tal assistir a alguns
vídeos que separei
cuidadosamente para
você?
Para recompensar o seu esforço e comprometimento, confira aulas de Saúde Pública e aprenda técnicas avançadas de estudo com a Mentora Ana
Vanessa Neves.

Portaria nº 264.20 - Nova Lista de
Notificação Compulsória: Andréa Paula.

Portaria nº 397/20 - Alteração da Portaria de
Consolidação nº 02 - PNAB: Andréa Paula.

Técnicas Avançadas de Estudo: Ana Vanessa Neves.

3 passos para um
estudo inteligente
Quero te contar um segredo: não adianta estudar sem foco, planejamento e organização. Senão, você
vai acabar caindo na armadilha de estudar de forma pesada (e não inteligente), fazendo da sua jornada rumo à aprovação um peso que será difícil carregar - e provavelmente sem resultado.
Para quê estudar pesado se você pode estudar de maneira inteligente? Estudos inteligentes farão
você utilizar seu tempo e energia naquilo que mais importa: estudar com qualidade e com foco no
progresso! Você já sabe que estamos do seu lado, segurando a sua mão, para você conseguir ter sucesso, então separei estes 3 passos simples e certeiros.

1. Preparação
É essencial estudar de forma focada e direcionada. Por isso, a preparação é tão importante
quanto o estudo em si. Separe um tempo antes de começar para planejar seus estudos,
considerando um dia que você deseja começar, quais materiais vai usar e ainda criando
seu próprio cronograma de estudos.

2. Mindset
O mindset é uma atitude mental que determina a forma como você vai responder às situações. No seu caso, foque em otimizar os estudos, com toda a energia e atenção que você
pode dar. Isso significa não procrastinar e não se distrair.

3. Não decore, entenda!
Você pode descobrir a forma que mais funciona para você. Use abuse de fichas de estudo,
mapas mentais, resumos escritos e falados. Aposte em associações e busque se envolver
com os conteúdos.

A prática leva à
perfeição aprovação
Você sabe que procurar questões não é tão simples. Aposto que acaba perdendo um
bom tempo para encontrá-las.
Agora imagine um aplicativo com milhares de questões... Gostou? E melhor ainda: um
app que você pode filtrá-las por profissão, disciplina ou assunto e entender quais
errou e acertou.
Esse aplicativo existe: é o app Sanar Saúde! São mais de 100 mil questões gabaritadas da área de Saúde inteiramente GRATUITAS para você se preparar para as provas!
Baixe agora mesmo e turbine os seus estudos
Aponte a câmera do seu celular para a imagem ao lado.
Ou, se preferir, digite app.sanarsaude.com/download no
navegador do seu celular.

De olho nas provas (e no calendário)
Qual concurso você vai se inscrever? Quando é a prova? Até quando você pode se
inscrever e cadê o edital?
Apostamos um chocolate que a resposta destas perguntas você encontra na imagem
abaixo. Temos uma lista completa dos concursos abertos na Saúde em nosso Portal e
você pode filtrar por área, estado ou instituição. Já deixa favoritado em seu navegador que você certamente vai consultar muitas vezes em sua jornada.

Aponte a câmera do seu celular para a imagem ao lado.
Ou, se preferir, digite sanar.link/concursos-abertos no
navegador do seu celular.

{ Só mais um detalhe }
Sabemos que tem uma coisa inevitável quando estudamos com questões: errar. E a maioria das pessoas fica frustrada quando isso acontece.
Queremos te ver sempre motivado e sabendo que nada poderá te desviar da sua trajetória que já é de sucesso (e só depende de você!). E nunca se esqueça: errar faz parte de todo aprendizado. Ninguém aprende a
andar de bicicleta sem tomar umas boas quedas. É melhor errar treinando para a prova do que na hora H, né?
Então separamos 6 coisas que você aprende ao errar uma questão para que você possa voltar aqui
quando isso acontecer.

Saber qual assunto você não entendeu muito bem

Às vezes, achamos que dominamos um assunto da raiz do cabelo até a ponta do pé, até que chega
o momento de passar da teoria para a prática: a hora de resolver uma questão. É neste instante que
você pode fazer uma avaliação sincera do seu método de estudo e entender qual lacuna ficou faltando, e ir com tudo para se sentir confiante de novo.

Ficar craque em identificar pegadinhas

Algumas bancas são experts em fazer questões com pegadinhas e a gente sabe: é bem frustrante
errar por uma “bobagem” dessas. Porém, logo depois da atenção plena na hora da leitura do enunciado e das alternativas, a melhor saída para não cair nestas armadilhas é praticar muito para entender
quais são os pontos certeiros que podem querer te desviar da alternativa correta.

Entender quais matérias está com dificuldade

Este tópico é bem parecido com o primeiro que listamos aqui, mas tem uma diferença. Ao resolver
questões de provas, você pode não só entender aquilo que achava que dominava como também
identificar matérias que você precisa estudar pela primeira vez ou fazer uma boa revisão por não estar
conseguindo marcar a alternativa certa.

Relembrar coisas que já tinha esquecido

Acreditamos que isso já pode ter acontecido com você. Sabe aquele assunto que foi o primeiro que você
estudou, mas só errando a questão e conferindo o gabarito você lembra na hora aquele tópico que havia
esquecido? O erro vai te ajudar a reforçar o que você precisava lembrar e já tinha ficado no fundo da caixola.

Listar o conteúdo que falta estudar ou revisar

Só ficar chateado ao errar uma questão não adianta nada, né? Então, no momento que reservar para resolver
questões, você pode fazer uma listinha (no papel ou até no celular) de todo o conteúdo que você precisa
estudar ou revisar. É uma dica para otimizar as suas revisões e também fazer ajustes em seu plano de estudo.

Ficar fera em interpretação de texto

Quanto maior o seu repertório de questões resolvidas (até mesmo erradas), mais você vai melhorando a sua performance neste quesito e se preparando ainda melhor para a hora “H”. Isso porque
você vai aprendendo cada vez mais a interpretar o texto dos enunciados e também das alternativas,
tornando tudo mais fluido quando chegar a tão sonhada prova.
Dito tudo isso, só temos uma coisa para te desejar:
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2.1 COMISSÃO DE CONTROLE DE
INFECÇÃO HOSPITALAR (CCIH)

01

(QUADRIX – CRF/ES – 2019) Com a instituição do
Programa Nacional de Segurança do Paciente,
os núcleos de segurança do paciente passam a substituir as atividades das Comissões de Controle de
Infecção Hospitalar (CCIH) dos hospitais.
( ) CERTO

( ) ERRADO

GRAU DE DIFICULDADE
RESOLUÇÃO: Os núcleos de segurança do paciente são instâncias que devem ser criadas nos estabelecimentos de saúde para promover e apoiar a
implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente. A Portaria MS/GM nº 529/20131 e
a RDC nº 36/2013/Anvisa,2 que estabelece a criação dos Núcleos de Segurança do Paciente, não
propõem a extinção das comissões ou comitês
de qualidade em hospitais. Ademais, a RDC nº
36/2013/Anvisa2 define no art. 4º, § 1º, que a direção do serviço de saúde pode utilizar a estrutura
de comitês, comissões, gerências, coordenações
ou núcleos já existentes para o desempenho das
atribuições do Núcleo de Segurança do Paciente.
De acordo com o documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente MS/2014,3 hospitais que já possuam estrutura
de gestão da qualidade, como uma CCIH, devem
adaptá-la às funções previstas na Portaria MS/
GM nº 529/20131 e na RDC nº 36/2013/Anvisa.2
Isso não significa que serão extintas.
▍Resposta: ERRADO.

02

(QUADRIX – CRF/ES – 2019) De acordo com os
padrões mínimos da Sociedade Brasileira de
Farmácia Hospitalar, para o funcionamento dessa

unidade devem existir, no mínimo, os seguintes
ambientes: área para administração; área para
armazenamento; área de dispensação; e área de
manipulação de medicamentos.
( ) CERTO

( ) ERRADO

GRAU DE DIFICULDADE
RESOLUÇÃO: De acordo com a Sociedade Brasileira
de Farmácia Hospitalar (SBRAFH), em uma unidade de farmácia hospitalar devem existir, no mínimo os seguintes ambientes: área para administração; área para armazenamento; área de dispensação; e área para atendimento farmacêutico.4
A área para manipulação de medicamentos não
é um requisito mínimo para o funcionamento da
farmácia hospitalar.4 A SBRAFH preconiza que caso ocorra a necessidade de ter uma área de manipulação de medicamentos, deverá existir ambiente específico que atenda a legislação própria.
▍Resposta: ERRADO.

03

(QUADRIX – CRF/ES – 2019) São barreiras importantes para a instalação de um programa de
controle do uso de antimicrobianos: baixa qualidade dos laboratórios de microbiologia; CCIH
pouco atuantes; desconhecimento, pelo corpo clínico, do perfil microbiológico institucional; e baixa
adesão do corpo clínico à instituição precoce da
terapia sequencial parenteral-oral.
( ) CERTO

( ) ERRADO

GRAU DE DIFICULDADE
RESOLUÇÃO: Atentar-se que existem barreiras de
segurança. Neste item a banca escreveu “barreira para instalação”.
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Barreiras que devem ser superadas em conformidade com a Diretriz Nacional para Elaboração de
Programa de Gerenciamento do Uso de Antimicrobianos em Serviços de Saúde:5 1) Baixa qualidade dos laboratórios de microbiologia: dificultam a notificação imediata de germes multirresistentes em culturas; 2) CCIH pouco atuante: A
instalação do programa também conta com a
obrigatoriedade de elaboração e implementação de um programa para uso racional de antimicrobianos nos serviços de saúde pelas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)
estabelecido pela Portaria GM/MS nº 2.616, de
12/05/1998;6 3) Desconhecimento pelo corpo clínico: dificuldade em suspender esquemas empíricos de largo espectro, mesmo após a liberação
de culturas revelando germes multissensíveis, o
que acarreta o uso desnecessário da terapia por
um período alargado de tempo; 4) Baixa adesão
do corpo clínico à instituição precoce da terapia
sequencial parenteral-oral: trata-se da transição
da terapia medicamentosa parenteral para oral.
A adesão à essa terapia reduz tempo de internação e, por consequência, diminuição de complicações atreladas ao internamento e complicações associadas a cateteres.
A implantação de um programa de controle de
uso de antimicrobianos não pode ser implementada em uma unidade de saúde sem que requisitos mínimos de infraestrutura, serviços de qualidade, educação continuada, recursos humanos, desenvolvimento de ações para melhorar
a prescrição de antimicrobianos, monitoramento do programa e divulgação de resultados estejam consolidados.5,6,7
▍Resposta: CERTO.

04

(AOCP – PREFEITURA DE VITÓRIA/ES – 2019)
Quanto ao controle das infecções hospitalares, é correto afirmar que:
Ⓐ Em hospitais com número de leitos igual ou
inferior a 70 (setenta), os membros consultores
da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH) serão representantes dos serviços médicos,
de enfermagem e de farmácia.
Ⓑ Nos hospitais com leitos destinados a pacientes críticos, os membros executores da CCIH terão
a carga de trabalho acrescida em 2 (duas) horas
diárias para o enfermeiro e 1 (uma) hora para os
demais profissionais.

Ⓒ É competência da Coordenação de Controle
de Infecção Hospitalar, do Ministério da Saúde,
definir diretrizes de ação estadual/ distrital, pautadas na política nacional de controle de infecção hospitalar.
Ⓓ Para a Vigilância Epidemiológica das infecções
hospitalares, a CCIH deverá escolher o método
mais adequado às características do hospital, à
estrutura de pessoal e à natureza do risco da assistência. Os métodos prospectivos, retrospectivos e
transversais são indicados para determinar taxas
de incidência ou prevalência.

GRAU DE DIFICULDADE
▶ DICA DO AUTOR: Para responder esta pergunta é
importante que o candidato tenha conhecimento da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.616, de
12 de maio de 1998.6
Alternativa A: INCORRETA. Em hospitais com número
de leitos igual ou inferior a 70 (setenta), os membros consultores da CCIH serão compostos por
representantes dos serviços médicos e de enfermagem, apenas.6
Alternativa B: INCORRETA. Em hospitais com leitos
destinados a pacientes críticos, os membros
executores da CCIH terão acrescidas 2 (duas)
horas semanais de trabalho para cada 10 (dez)
leitos ou fração.6
Alternativa C: INCORRETA. Definir diretrizes de ação
estadual/distrital, baseadas na política nacional
de controle de infecção hospitalar é de competência das Coordenações Estaduais e Distrital de
Controle de Infecção Hospitalar.6
Alternativa D: CORRETA. Cabe a CCIH escolher o método de Vigilância Epidemiológica mais adequado ao hospital. São indicados os métodos prospectivos, retrospectivos e transversais, visando
determinar taxas de incidência ou prevalência.6

05

(SELECON – PREFEITURA DE BOA VISTA/RR – 2020)
O controle de infecção hospitalar é uma das
medidas mais eficazes para a redução da mortalidade e o prolongamento das internações nos serviços de saúde. Quando se desconhece o período
de incubação do micro-organismo, e não há evidência clínica e/ou laboratorial no momento da
internação de um paciente adulto, fica convencionado que infecção hospitalar é toda a manifestação infecciosa que se apresente após a admissão
do paciente a partir de:
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36 horas.
48 horas.
72 horas.
96 horas.

GRAU DE DIFICULDADE
▶ DICA DO AUTOR: Conhecer a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.616, de 12 de maio de 1998.6
RESOLUÇÃO: Conforme estabelecido pela Portaria
2616, de 12 de maio de 1998, quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo
e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação
clínica de infecção que se apresentar a partir de 72
(setenta e duas) horas após a admissão.6
▍Resposta: Ⓒ

06

(IBFC – PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO –
2019) Sobre fatores de risco para a ocorrência
de infecção nos serviços de saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
I. A carga viral/bacteriana da fonte de infecção.
II. A susceptibilidade do profissional de saúde.
III. O volume e o material biológico envolvido.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

F, F, F.
V, F, F.
F, V, F.
V, V, V.

GRAU DE DIFICULDADE
Assertiva I: VERDADEIRA. Carga viral representa a
quantidade de vírus presente em uma certa
amostra biológica. Quanto maior a carga viral,
maior é o fator de risco para a ocorrência de infecção nos serviços de saúde.8
Assertiva II: VERDADEIRA. A susceptibilidade do profissional de saúde pode estar relacionada à diversos fatores, dentre eles: atenção básica com higiene e condições de limpeza, paramentação
(equipamentos de proteção individual) inadequada ou ausente, ou mesmo à fragilidade de
sistema imune do indivíduo.8,9
Assertiva III: VERDADEIRA. Um dos critérios de gravidade na avaliação do risco de exposição
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ocupacional se dá pelo volume do material biológico. Lesões provocadas por material perfurocortante, presença de sangue visível no instrumento e acidentes com agulhas são algumas das
causas que requer a avaliação do risco da exposição em profissionais de saúde.9
▍Resposta: Ⓓ

07

(IDABE – PREFEITURA DE SÃO FELIPE D’OESTE/RO –
2020) As atividades desta comissão são múltiplas e de naturezas diversas. Todas as atividades
têm como principal objetivo a redução nas taxas
de contaminação, e morbidade e mortalidades.
Esta definição está relacionada à:
Ⓐ Comissão de Controle de segurança do trabalho.
Ⓑ Comissão de Controle de riscos tóxicos.
Ⓒ Comissão de Controle de gerenciamento de
resíduos.
Ⓓ Comissão de Controle de riscos ambientais.
Ⓔ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

GRAU DE DIFICULDADE
Alternativa A: INCORRETA. A Comissão de Controle de segurança do trabalho tem como objetivo promover a saúde e a segurança dos trabalhadores.9,10
Alternativa B: INCORRETA. A Comissão de Controle de
riscos tóxicos tem como objetivo monitorar toda
a cadeia de produtos químicos que possui risco
tóxico à saúde do trabalhador.6,10,11
Alternativa C: INCORRETA. A Comissão de Controle
de gerenciamento de resíduos tem como principal objetivo minimizar a produção de resíduos e
proporcionar seu encaminhamento seguro, visando à proteção dos trabalhadores e à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e
do meio ambiente.11,12
Alternativa D: INCORRETA. A Comissão de Controle
de riscos ambientais tem como objetivo reduzir riscos ambientais (agentes físicos, químicos
e biológicos) existentes nos ambientes de trabalho que são capazes de causar danos à saúde
do trabalhador.11,12
Alternativa E: CORRETA. A Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar tem como objetivo elaborar,
executar e avaliar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar e redução à resistência microbiana.6,11,12

Farmácia
Hospitalar

Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

▏
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2.18 CÁLCULOS FARMACÊUTICOS
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(IDABE – PREFEITURA DE SÃO FELIPE D’OESTE/RO
– 2020) O farmacêutico recebeu a seguinte
prescrição: Acetilcisteína 100mg xarope duas
vezes ao dia.
Sabendo que o frasco disponível no hospital é de
600mg/15mL, com 120mL, devem ser administrados no paciente por dia:
5mL.
2,5mL.
3mL.
10mL.
6mL.

RESOLUÇÃO: Considerando a concentração do xarope disponível (600 mg/15 ml) e sabendo que o
paciente deverá fazer uso de 200 mg ao dia, obtem-se que o paciente deverá fazer uso de 5 ml
ao dia. Esse valor poderá ser encontrado utilizando regra de três simples, considerando a concentração do xarope (600 mg/15 ml) e a dose diária
prescrita de 200 mg, tem-se que:
600 mg --- 15 ml
200 mg – X
X= 15 x 200 / 600; x = 5 ml
▍Resposta: Ⓐ

RESUMO PRÁTICO
A Farmácia hospitalar é a unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa, em que se processam
as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente por farmacêutico,
compondo a estrutura organizacional do hospital
e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente.
Possui gestão autônoma e independente, preservando os interesses da instituição.4,69
A direção técnica da Farmácia Hospitalar, de responsabilidade exclusiva de Farmacêutico, regularmente inscrito no Conselho Regional de Farmácia, deve estar focada em prestar assistência farmacêutica, conforme a Política Nacional de Assistência Farmacêutica – PNAF (RDC CNS Nº 338/2004),

a Política Nacional de Medicamentos (Portaria MS
nº 3.916/1998) e demais normativas.15,18
De acordo com a PNAF, a assistência farmacêutica
é “um conjunto de ações voltadas à promoção, à
proteção e à recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como
insumo essencial e visando ao acesso e ao seu
uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o
desenvolvimento e a produção de medicamentos
e insumos, bem como a sua seleção, programação,
aquisição, distribuição, dispensação, garantia da
qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva
da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população”.18

Figura 1. Esquema de assistência farmacêutica numa unidade hospitalar69
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GRAU DE DIFICULDADE
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Ⓓ
Ⓔ

▏
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Farmácia Hospitalar

A RDC 50/2002 dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração
e avaliação de projetos físicos de estabelecimen-

tos assistenciais de saúde. De acordo com essa
resolução, a farmácia é descrita como unidade
funcional com os seguintes requisitos:80

Quadro 1. Programa físico-funcional da unidade Farmácia80
Farmácia
Hospitalar

Nº Ativ.

Unidade/Ambiente

5.2

Farmácia

5.2.1

Área para recepção e inspeção

5.2.2

Área para armazenagem e controle (CAF)1
– Matéria prima:
– Inflamáveis
– Não inflamáveis
– Material de embalagem e envase
– Quarentena
– Medicamentos
– Termolábeis (23º à 25º no máximo)
– Imunobiológicos (4ºC à 8ºC e – 18ºC
à – 20ºC)
– Controlados
– Outros
– Materiais e artigos médicos descartáveis
– Germicidas
– Soluções parenterais
– Correlatos

5.2.3

Área de distribuição

Dimensionamento
Quantificação (min.)

Dimensão (min.)

1

10% da área para
armazenagem

1 (de cada). A depender
das atividades do estabelecimento.

-0,6 m2 por leito
-Termolábeis – a depender da temperatura e
umidade da região e do
tipo de embalagem dos
medicamentos.
-Imunob. – 2,0 m 2 p/
freezer ou geladeira. A
depender do equipamento, no caso do uso
de câmaras fria.

1

10% da área para
armazenagem
4,0 m2. Pode ser substituída por carrinhos de
medicamentos ou armários específicos.

5.2.4

Área para dispensação (farmácia satélite)

5.2.

Farmacotécnica

5.2.5

Sala de manipulação, fracio. de doses e
reconstituição de medicamento

1

12,0 m2

5.2.4

Área de dispensação

1

6,0 m2

5.2.9

Sala para preparo e diluição de germicidas

1

9,0 m2

5.2.10

Laboratório de controle de qualidade

"In loco" ou não

6,0 m2

5.2.11

Centro de informação sobre medicamento

5.2.7; 5.2.8

Sala de limpeza e higienização de insumos
(assepsia de embalagens)2 3

1

4,5 m2

5.2.8

Sala de preparação de quimioterápicos3

1

5,0 m2 por capela
de fluxo laminar

5.2.7

Sala de manipulação de nutrição parental4

1

5,0 m2 por capela
de fluxo laminar

A existência dessa sub-unidade dependerá da
execução ou não das atividades correspondentes

6,0 m2

A Farmácia Hospitalar deve ser localizada em área
que facilite a provisão de serviços a pacientes e às
unidades hospitalares, devendo contar com recursos de comunicação e transporte eficientes. Para
o funcionamento de uma unidade de Farmácia
Hospitalar devem existir, no mínimo, os seguintes ambientes: Área para administração; Área para
armazenamento; Área de dispensação; Área para
atendimento farmacêutico. Havendo outros tipos
de atividades (manipulação magistral e oficinal,
manipulação de desinfetantes, fracionamento,
produção de kits, manipulação de antineoplásicos,
nutrição parenteral e de outras misturas; manipulação de radiofármacos, controle de qualidade,
serviço de informação e outras) deverão existir
ambientes específicos para cada uma dessas atividades, atendendo à legislação pertinente.4,69,80
A manipulação de fármacos, por exigência ética e
jurídica, deve seguir os princípios das Boas Práticas de Manipulação em Farmácia, conforme a RDC
Anvisa nº 67/2007. Segundo essa resolução, para
realizar atividades de manipulação, a farmácia
deve dispor de áreas para as atividades administrativas, de armazenamento, controle de qualidade e
dispensação, além de salas exclusivas para a pesagem e para a manipulação propriamente dita.32
No caso da manipulação de produtos com maior
toxicidade e consequente risco ocupacional e
ambiental elevado, faz-se necessária a observação de aspectos específicos:
•

•

Antibióticos, Hormônios e Citostáticos: A RDC
Anvisa nº 67/2007 determina que, para a manipulação dessas classes terapêuticas, as farmácias devem possuir salas exclusivas para
cada classe, contendo uma antecâmara, com
sistemas de ar independentes e de eficiência
comprovada. Essas salas devem possuir pressão negativa em relação às áreas adjacentes,
para evitar contaminação cruzada e proteger
o manipulador e o meio ambiente. Em adição
a esses parâmetros, a manipulação de medicamentos citostáticos para terapia antineoplásica (TA) deve seguir os requisitos mínimos
determinados pela RDC Anvisa nº 220/2004.
Entre esses requisitos, destacam-se: necessidade de área destinada à paramentação;
cabine de segurança biológica da Classe II
B2, conforme a RDC Anvisa nº 50/2002.80,32,61
Radiofármacos: A radiofarmácia é o ramo da
ciência farmacêutica que se ocupa da pesquisa e desenvolvimento, produção, controle de qualidade, garantia da qualidade

•

▏
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e demais aspectos relacionados aos radiofármacos. Visando à proteção da saúde dos
pacientes, dos profissionais envolvidos e do
público em geral, os Serviços de Medicina
Nuclear devem atender aos requisitos e parâmetros de instalação e funcionamento estabelecidos pela RDC Anvisa nº 38/2008. A RDC
CFF nº 486/2008 dispõe sobre as atribuições
do farmacêutico na área de radiofarmácia. O
farmacêutico é responsável pela aquisição e
controle de insumos, preparação e fracionamento de doses, marcação com radioisótopos de gerador ou precursores, marcação de
células sanguíneas e controle de qualidade
em ambiente hospitalar. As áreas onde são
manipulados materiais radioativos devem
ser projetadas levando em consideração os
aspectos relacionados à radioproteção, condições de limpeza e esterilidade. Os requisitos mínimos para a manipulação de radiofármacos são estabelecidos pela RDC Anvisa
nº 63/2009.98,99,52
Nutrição Parenteral: Apesar de não apresentar
riscos ocupacionais e ambientais, a manipulação de nutrição parenteral exige condições
específicas e controladas, principalmente pela
necessidade de esterilidade, apirogenicidade
e ausência de partículas. Para isso, devem ser
observados os aspectos destacados pela Portaria MS/ SNVS nº 272/1998, que determina o
Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Parenteral. O farmacêutico é o responsável pela avaliação da prescrição, manipulação,
controle de qualidade, conservação e transporte da nutrição parenteral.78

1. GESTÃO DA FARMÁCIA HOSPITALAR
São objetivos principais da gestão da farmácia
hospitalar: garantir o abastecimento, dispensação,
acesso, controle, rastreabilidade e uso racional de
medicamentos e de outras tecnologias em saúde;
assegurar o desenvolvimento de práticas clínico-assistenciais que permitam monitorar a utilização
de medicamentos e outras tecnologias em saúde;
otimizar a relação entre custo, benefício e risco das
tecnologias e processos assistenciais; desenvolver
ações de assistência farmacêutica, articuladas e
sincronizadas com as diretrizes institucionais; e
participar ativamente do aperfeiçoamento contínuo das práticas da equipe de saúde. A farmácia
é responsável para seleção, aquisição, armazenamento, distribuição, dispensação e controle de

Farmácia
Hospitalar
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