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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CARGO: FARMACÊUTICO

Legislação de interesse à saúde:
-Constituição Federal: seção Saúde – Titulo VIII – Cap. II., seção II – Saúde
-Lei  nº  8080/90  (Dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências).
 
Legislação profissional,  legislação sanitária  geral  e legislação no âmbito  da Assistência Farmacêutica,  no 

plano federal: 
-Código de Ética Profissional - Resolução n.º 417, de 29 de setembro de 2004.
-Lei  nº  5.991,  de  17  de  dezembro  de  1973  (Dispõe  sobre  o  controle  sanitário  do  comércio  de  drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos). 
-Lei  nº  6.360,  de  23  de  setembro  de  1976  (Dispõe  sobre  a  vigilância  sanitária  a  que  ficam sujeitos  os 

medicamentos,  as  drogas,  os  insumos  farmacêuticos  e  correlatos,  cosméticos,  saneantes  e  outros 
produtos e dá outras providências). 

-Decreto nº 85.878, de 07 de abril de 1981 (Estabelece normas para execução da Lei nº 3.820 de 11 de 
novembro de 1960, sobre o exercício da profissão de farmacêutico). 

-Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 (Aprova o Regulamento Técnico sobre substância e medicamentos 
sujeitos a controle especial). 

-Portaria nº 3.237/GM, de 24 de dezembro de 2007 (Aprova as normas de execução e de financiamento da 
assistência farmacêutica na atenção básica em saúde). 

-Portaria nº 2.012, de 24 de setembro de 2008 (Aprova a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 
RENAME 2008). 

-Resolução nº 349, do Conselho Federal de Farmácia, de 20 de janeiro de 2000 (Estabelece a competência do 
farmacêutico em proceder a intercambialidade ou substituição genérica de medicamentos).

- Resolução RDC nº 80, de 11 de maio de 2006 (Dispõe sobre o fracionamento de medicamentos).
-Resolução RDC nº 204, de 14 de novembro de 2006 (Determina a todos os estabelecimentos que exerçam 

as  atividades  de  importar,  exportar,  distribuir,  expedir,  armazenar,  fracionar  e  embalar  insumos 
farmacêuticos o cumprimento das diretrizes estabelecidas no Regulamento Técnico de Boas Práticas de 
Distribuição e Fracionamento de Insumos Farmacêuticos). 

-Resolução  RDC n°  67,  de  8  de  outubro  de  2007  (Dispõe  sobre  as  Boas  Práticas  de  Manipulação  de 
Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias). 

-Resolução RDC nº 87, de 21 de novembro de 2008 (Altera o Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de 
Manipulação em Farmácias) 

-Resolução nº 499, do Conselho Federal de Farmácia, de 17 de dezembro de 2008 (Dispõe sobre a prestação 
de serviços farmacêuticos, em farmácias e drogarias, e dá outras providências)

-Resolução RDC nº 04, de 10 de fevereiro de 2009 (Dispõe sobre as normas de farmacovigilância para os 
detentores de registro de medicamentos de uso humano).

-Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009 (Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle 
sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços 
farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências)

Conhecimentos específicos na execução das atribuições do cargo: 
1) Farmácia ambulatorial e hospitalar: seleção de medicamentos, aquisição, produção, padronização, controle 

de  estoque  e  conservação  de  medicamentos.  Armazenamento:  boas  práticas  de  armazenamento  de 
medicamentos,  distribuição de  medicamentos e  controle  de consumo.  Logística  de  abastecimento da 
farmácia:  ponto  de  requisição,  estoque  mínimo  e  estoque  máximo,  informação  sobre  medicamentos, 
comissões  hospitalares,  informática  aplicada  à  farmácia.  Controle  de  infecção  hospitalar  e 
farmacovigilância. Fiscalização sanitária, na área de medicamentos e estabelecimentos.

2)  Farmacotécnica:  definição  e  objetivos  da  farmacotécnica,  conceitos  básicos  em  farmacotécnica, 
classificação dos medicamentos, vias de administração, conservação, dispensação e acondicionamento 
de medicamentos. Pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Fórmulas farmacêuticas. 

3) Farmacologia geral: princípios gerais de farmacocinética. Princípios gerais de farmacodinâmica. Interações 
medicamentosas. Efeitos adversos. 

4) Controle de qualidade de medicamentos e insumos farmacêuticos.
5) Análises clínicas: Análise bromatológica, fabricação e manipulação de alimentos para resguardo da saúde 

pública.  Análise  clínica  de  exsudados  e  transudatos  humanos  como  urina,  sangue,  saliva  e  demais 
secreções para fins de diagnóstico.
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6)  Conceitos:  atenção  farmacêutica,  assistência  farmacêutica,  medicamentos  genéricos,  medicamentos 
similares,  medicamentos  análogos,  medicamentos  essenciais.  RENAME.  Comissão  de  farmácia  e 
terapêutica. Comissão de controle de infecção hospitalar. Farmacoeconomia e Farmacovigilância.

REFERÊNCIAS

• Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde, Conselho Federal de Farmácia. O 
papel do farmacêutico no sistema de atenção de saúde. Trad. de Suzanne Sobral. Brasília: OPAS; 2004. 
Disponível em http://www.cff.org.br (publicações). 

• Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde. Resumo 
executivo. In: Avaliação da assistência farmacêutica no Brasil: estrutura, processo e resultados. Brasília: 
Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério da Saúde; 2005. p.24. [Série técnica medicamentos e 
outros insumos essenciais para a saúde,3]. Disponível em http://www.opas.org.br. 

• http://www.anvisa.gov.br
• http://www.cff.org.br  
• CIRIADES,  P.G.J. Manual  de  Patologia  Clínica:  Análises  Clínicas,  Toxicologia,  Biologia  Molecular, 

Citologia, Anatomia Patológica.  São Paulo: Atheneu. 2008
• GOODMAN, L.S., GILMAN, A. Goodman e Gilman; as bases farmacológicas da terapêutica. 9 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.
• KOROLKOVAS,  A. Dicionário  terapêutico  Guanabara  -  2008/2009 12 ed.  Rio  de  Janeiro:  Guanabara 

Koogan, 2008. 
• OGA, S., BASILE, A.C., CARVALHO, M. F. Guia Zanini-Oga de interações medicamentosas. São Paulo: 

Atheneu, 2002.
• PINTO, T.J.A., KANEKO, T.M., OHARA, M.T. Controle biológico de qualidade de produtos farmacêuticos, 

correlatos e cosméticos.   São Paulo: Atheneu; 2000.
• RANG, H.P., DALE, M. M., RITTER, J. M.  Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
• RIBEIRO DO VALLE, J., CINTRA DO PRADO, F., RAMOS, J. Atualização Terapêutica. 23 ed. São Paulo: 

Artes Médicas, 2007.

SUS 

• BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil  (Com as Emendas Constitucionais). Art.196 a 
200.

• BRASIL. Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações -  Dispõe sobre as condições para a 
promoção e recuperação da saúde e dá outras providências.

• BRASIL.  Lei  n°  8.142,  de  28  de  dezembro  de  1990  e  alterações  –  Dispõe  sobre  a  participação  da 
comunidade na gestão do SUS e dá outras providências.

• BRASIL: Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. ABC do SUS - Doutrinas e 
Princípios. Brasília, 1990.

• BRASIL: Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. PORTARIA MS/GM Nº 2.048, 
DE 3-9-2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). (Diário Oficial da União; Poder 
Executivo, Brasília, DF, 4 set. 2009. Seção I, p. 61-210).

• OBS: as referencias são as mesmas do conteúdo

LÍNGUA PORTUGUESA

• Compreensão e interpretação de texto; Vocabulário (antonímia; sinonímia; polissemia); regência (verbal e 
nominal); Concordância (verbal e nominal); Emprego de pronomes; Denotação e conotação.

REFERÊNCIAS

• MODERNA GRAMÁTICA PORTUGUESA – atualizada pelo novo Acordo Ortográfico – Autor: Evanildo 
Bechara

• NOVA GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO – Autor: Celso Cunha 
• NOVÍSSIMA GRAMÁTICA ILUSTRADA SACONI – Autor Luís Antônio Saconi

http://www.cff.org.br/
http://www.opas.org.br/

