EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR Nº 2018/1.

O Grupo Kroton de Salvador torna público, para conhecimento dos interessados, os
procedimentos e normas que regulamentam a realização do Processo Seletivo para Ingresso na
Carreira do Magistério Superior, destinado à contratação de Professor para atender à Faculdade
Delta – Unime Salvador, no Curso de Farmácia
1 – Do local, período e horário das inscrições:
A primeira etapa do processo será o cadastro do currículo no site www.vagas.com na vaga
de interesse. Essa etapa será imprescindível para participação do candidato no processo seletivo.
Posteriormente, a inscrição será realizada na Gerência Operacional (RH) da Faculdade Delta
– Unime Salvador, localizado na Rua Jairo Simões nº 3172 - Imbuí, no período 11 a 15 de
dezembro, das 08 às 11h30 e das 14hàs 17h30.
2 – Dos requisitos para inscrição:
Poderão inscrever-se os brasileiros natos e naturalizados, mediante preenchimento e
entrega da Ficha de Inscrição, no modelo do Anexo III, dirigido ao Recurso Humanos,
acompanhado do novo modelo Currículo Lattes, devidamente comprovado, com os seguintes
documentos:
2.1 – Cédulas de Identidade (Civil/Militar) (cópia autenticada em cartório);
2.2 – C.P. F (cópia autenticada em cartório);
2.3 –Comprovante de Quitação de Serviço Militar (cópia autenticada em cartório);
2.4 – Título de Eleitor (cópia autenticada em cartório);
2.5 – Comprovante de residência (contas de água, luz, telefone...) (cópia autenticada em
cartório);
2.6 – Diplomas de Graduação especificados neste Edital, acompanhado de Histórico Escolar
correspondente, Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu, reconhecido pela CAPES, ou títulos
revalidados por Universidades Brasileiras, acompanhado de Histórico Escolar correspondente, na
disciplina objeto do seletivo, quando especificado nos requisitos de formação acadêmica (Anexo I)
(cópia autenticada em cartório);
É vedada a inscrição sem a entrega de toda a documentação exigida.
A inscrição poderá ser requerida pelo candidato ou por procurador habilitado.
3 – Da comissão examinadora:
A Comissão Examinadora de cada seletivo será composta por três membros integrantes do

Grupo Kroton de Salvador.
4 – Da data, horário e local de realização das provas:
As provas do Processo Seletivo serão realizadas na Faculdade Delta – Unime Salvador nas
datas, local e nos horários de acordo com o estabelecido no Anexo II.
5 – Dos impedimentos:
Não poderão participar do Processo Seletivo:
5.1 – Candidatos que não atendam aos requisitos especificados neste edital.
6 – Da realização das provas:
6.1

A primeira etapa da seleção consistirá na análise do Currículo cadastrado no

vagas.com, com julgamento devidamente comprovado, de cada candidato na análise de currículo.
A etapa final de seleção dos candidatos será feita mediante Prova Didática sobre os temas
estabelecidos pela Coordenação e informados aos candidatos.
6.2 – A prova de didática, visando aferir o desempenho pedagógico e o domínio do
conteúdo da disciplina e matéria, terá a duração máxima de 20 minutos.
6.3 – Ao iniciar a prova de didática, o candidato deve apresentar à Banca Examinadora, o
seu Plano de Aula (2 vias).
6.4 – A Faculdade Delta – Unime Salvador disponibilizará recurso de multimídia (Datashow)
para o processo seletivo.
6.5 – A análise do Currículo Lattes do candidato, visando aferir a sua experiência
profissional, levará em conta a maior titulação e a adequação dos títulos à matéria e/ou disciplina
e área de conhecimento objeto da seleção, de acordo com o estabelecido no Anexo I.
6.6 – Poderá ser dispensado da seleção, o candidato único portador de título de Mestre,
Doutor ou Livre Docente, respeitada a adequação do seu título à matéria e/ou disciplina e área de
conhecimento objeto da seleção.
7 – Da classificação:
7.1 – O resultado da avaliação será expresso na escala de notas de 0 (zero) a 10 (dez),
considerado aprovado cada candidato que alcançar nota igual ou superior a 7,0 (sete) , sendo
classificatória a nota da prova de títulos.
7.2 – A Comissão Examinadora lavrará a Ata das atividades, imediatamente após a
conclusão dos trabalhos, divulgando o resultado da seleção nos murais da IES ou no site, já em
termos de classificação, por ordem decrescente, para aprovação pela Direção da Faculdade Delta
– Unime Salvador.
8 – Da validade da seleção e do regime de trabalho:

8.1 – A validade da seleção é por 1(um) ano, a contar da data de sua aprovação, devendo
ser observada, rigorosamente, a classificação por ordem decrescente, para efeito de indicações.
8.2 – Os candidatos aprovados e classificados poderão ser contratados dentro do número
de vagas oferecidas, de acordo com as necessidades dos Cursos, em Regime de Trabalho Celetista.
8.3 – Em caso de empate entre os candidatos serão considerados os seguintes critérios
para classificação final:
a) A maior nota na prova didática;
b) Maior experiência em outras IES;
e) Maior idade.
9 – Dos recursos:
9.1- Sempre que se julgarem prejudicados, os candidatos terão prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas para formalização de recursos, ao Conselho Superior da Faculdade Delta – Unime
Salvador, devendo dar entrada do pedido no Departamento De Pessoal.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora, consultada a Direção da
Faculdade Delta – Unime Salvador
10 - Da devolução dos documentos apresentados na inscrição:
A contar da data de realização da prova didática na Faculdade Delta – Unime Salvador, o
candidato terá 30 dias para retirar a documentação autenticada entregue no ato da inscrição, no
mesmo local. A documentação que não for retirada dentro do prazo, será incinerada.

Simone Menegardo Rigo
Diretora – Unime Salvador

Salvador, 07 de dezembro

ANEXO I
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em
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Farmacêutica e Injetáves

Simone Menegardo Rigo
Diretora – Unime Salvador

Salvador, 07 de dezembro de 2017

ANEXO II

DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA DIDATICA.

A prova Didática para o Processo Seletivo será realizado na Faculdade Delta – Unime
Salvador, localizado na Rua Jairo Simões, n. 3172, Imbui, em dia e horário a ser informado através
de e-mail aos candidatos.

Os candidatos serão informados do tema e horário da prova didática por e-mail, sendo
de responsabilidade do mesmo a verificação dos dados de contato entregues quanto do ato da
inscrição.

Simone Menegardo Rigo
Diretora – Unime Salvador

Salvador, 07 de dezembro de 2017

ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME: ________________________________________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________________________
CEP:______________________________________FONE:________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________________
Vem requerer ao Departamento de Pessoal a inscrição no Processo Seletivo para Professor do Curso de:
_________________________________________________________________________________________
Realizou cadastro no site Vagas.com:

(

) SIM

(

) NÃO

Para o que anexa os seguintes documentos e cópias autenticadas:
a)

(

) Carteira de Identidade (cópia autenticada em cartório);

b)

(

) C.P.F. (cópia autenticada em cartório);

c)

(

) Titulo Eleitoral (cópia autenticada em cartório);

d)

(

) Comprovante de residência (cópia autenticada em cartório);

e)

(

) Diploma de Graduação, acompanhado de Histórico Escolar correspondente, ou Pós-Graduação na matéria ou disciplina

objeto do seletivo, quando especificado nos requisitos de formação acadêmica (Anexo I);
f)

(

) Diplomas de Graduação, acompanhado de Histórico Escolar correspondente, Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu,

acompanhado do Histórico Escolar correspondente, na disciplina objeto do seletivo, quando especificado nos requisitos de
formação acadêmica (Anexo I) (cópia autenticada em cartório);
g)

(

) Novo modelo Currículo Lattes, todas às comprovações informadas (Lattes) ;

h)

(

) Registro do Conselho Regional ou Órgão de Classe (cópia autenticada em cartório).

_________________________________________
Assinatura
Local/data: ______________________, ______/_____/_______.
..................................................................................................................................................(Destaque)
NOME DO CANDIDATO
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Assinatura do Responsável

ANEXO IV

EMENTAS DAS DISCIPLINAS

Ementa: O Histórico da Assistência Farmacêutica e os Seus Princípios
Conteúdos:
A Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde. Os Princípios Doutrinários
e Organizativos do SUS e sua Aplicação na Assistência Farmacêutica. As
conquistas da AF na década de noventa. Lei dos Genéricos, Política Nacional de
Medicamentos e as bases Conceituais da Assistência Farmacêutica (definição e
ciclo). Gestão da Assistência Farmacêutica.
As políticas de Governo e os Princípios da Assistência farmacêutica (Farmácia
Popular x Princípios dos SUS) e a Criação da Política Nacional de Assistência
Farmacêutica
O Histórico da Assistência Farmacêutica e as Políticas Públicas no Brasil. Os
modelos de saúde no Brasil e configuração da AF no Brasil, O movimento Sanitário,
a Criação do SUS e a implantação da AF como Direito Sanitário.
Os avanços da Assistência Farmacêutica no Âmbito do SUS. Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF): descrição, ações, fluxograma, etc. Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais – RENAME. Adoção de Relação de Medicamentos
Essenciais.

Ementa: Atenção Farmacêutica
Conteúdos:
Conceito, Princípios e Desafios da Atenção Primária. Promoção a Saúde. O papel do
farmacêutico na sociedade. A importância do farmacêutico em todos os níveis de
atenção à saúde. Organização da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica. Ciclo
da Assistência Farmacêutica no Programa de Medicamentos Estratégicos. Ciclo da
Assistência Farmacêutica no Programa de Medicamentos de Dispensação
Excepcional. Atenção Farmacêutica aos pacientes Diabéticos e/ou Hipertensos HIPERDIA: Conceito e Princípios. Terapêutica farmacológica de acordo com a
REMUME. Tratamento não medicamentoso. Atenção farmacêutica na Hipertensão
Arterial e Diabetes Mellitus: Acompanhamento farmacoterapêutico: Oferecimento do
serviço; Registro de procedimentos; Coleta de dados; Análise da prescrição;
Detecção de PRMs; Intervenção farmacêutica; Orientações ao paciente; Resolução
dos PRMs. Parâmetros de controle. Prevenção de complicações. Atenção
Farmacêutica Domiciliar. Atenção farmacêutica na Hipertensão Arterial e Diabetes
Mellitus: Aula Prática - Determinação da Glicemia Capilar e Aferição de Pressão
Arterial.

Ementa: Farmácia Hospitalar
Conteúdos:
Gestão de compras: Função, organização e objetivos. Pesquisa de fornecedores e
aquisição. Administração e organograma. Função de Pesquisa. Qualificação de
compradores hospitalares. Sistemas e solicitação de compras. Cotação de Preço e
pedidos de compra. Acompanhamento. Central de abastecimento farmacêutico
hospitalar: Locais de armazenamento, Armazenamento, Armazenar ou
acondicionar. Terminologias, Quarentena, Estocagem (pops), Produtos
termolábeis/Planilhas. Padronização de Medicamentos Comissão de Farmácia e
Terapêutica (CFT), Inclusão e Exclusão de Fármacos. Fracionamento de
medicamentos. Sistemas de Distribuição de Medicamentos - Aspectos
administrativos e econômicos; Objetivos dos sistemas de Distribuição de
medicamentos; Requisitos importantes.
Tipos de Sistemas de Distribuição
(Vantagens e desvantagens); Fluxograma. Farmacoeconomia
Histórico, Causas das Infecções Hospitalares, Legislação, Medidas Educativas e
Restritivas, Controle, Fundamentos, Farmacotécnica, Germicidas, Protocolos,
Utilização e Considerações Finais. Composição da equipe, Principais Atribuições
dos Farmacêuticos e Legislação. Controle de Infecção Hospitalar no Brasil, Controle
da Infecção nos setores Hospitalares, Composição da equipe, Principais Atribuições
dos Farmacêuticos. Histórico no mundo e no Brasil, Marcos legais e exemplos de
casos, Regulamentação no Brasil, Conceitos e objetivos. Centros de Fármaco
vigilância e Notificação. Tecnovigilância, hemovigilância, Farmacovigilância e
Saneantes. Hospital Sentinela: Introdução, Histórico, Prescrição, Erros Humanos,
Conceitos, Erros de Medicação, de Medicação X Reações Adversas, Prescrição, de
Dispensação, de Administração e Causas de Erros de Medicação. Elaboração do
perfil farmacoterapêutico, através do uso racional de medicamentos. Elaboração de
pareceres técnicos, CONITEC e MMH. Avaliação das interações medicamentosas
nas prescrições e Uso Racional do medicamento.
Introdução a farmácia hospitalar - Entidades que representam os profissionais da
Farmácia Hospitalar - Definição de hospital - Histórico dos Hospitais no Brasil Sistemas de Saúde - Atendimento à Saúde - Classificação dos Hospitais - Funções
do Hospital - Histórico da Farmácia Hospitalar - Serviços Hospitalares Farmacêuticos do novo milênio - Fases da Farmácia Hospitalar no Brasil Residência em Farmácia Hospitalar; Farmácia na estrutura organizacional
Hospitalar, parâmetros mínimos e além dos padrões mínimos.
Visita Técnica a uma Farmácia Hospitalar: Gestão de compra e estoque; Sistema de
Distribuição de Medicamentos; Farmacovigilância e Uso Racional de Medicamentos.
Ementa: O Ciclo da Assistência Farmacêutica

Programação de Medicamentos: Objetivos e critérios. Fatores que comprometem a
atividade de Programação. Etapas. Métodos para programação: Consumo Médio
Mensal, Consumo Histórico, Perfil Epidemiológico, Oferta de serviços. Operacionais.
Diferença entre Consumo e Necessidade.
Projeção de Necessidades
Orçamentárias. Indicadores de Programação. Aquisição de Medicamentos: Conceito
e Objetivo. Requisitos e Fatores importantes relacionados ao processo de
Aquisição: Recursos Humanos; Seleção de fornecedores; Sistema de Informações.
Conhecimentos técnicos, administrativos, legais, econômicos e Políticos. Orçamento
e Finanças. Compras Consolidadas e ganhos de Escala. Fornecimento Parcelado.
Acompanhamento do processo de Compra. Implantação do Sistema de Aquisição
de Medicamentos. Definição da Forma de Aquisição. Elaboração do Edital:
Exigências Técnicas e Administrativas. Especificações técnicas para a entrega dos
medicamentos. Transporte. Prazo de validade e lotes. Embalagem e
acondicionamento.
Rotulagens
e
bulas.
Laudo
de
análise
Habilitação. Documentação sanitária necessária. Julgamento das propostas. Análise
e emissão de parecer técnico. Adjudicação. Homologação. Contratação dos
fornecedores. Recebimento e inspeção dos medicamentos adquiridos
Anulação e revogação da licitação. Formas de Aquisição: Licitação (Modalidades de
Licitação: Dispensa, Convite, Tomada de Preços, Concorrência Pública e Pregão);
Dispensa de Licitação. Inexigibilidade de Licitação. Avaliação da Programação e
Aquisição.
Seleção de Medicamentos. Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). Aspectos
Estratégicos. Aspectos Operacionais. Elaboração do Formulário Terapêutico.
Elaboração de Protocolos Terapêuticos. Recursos Financeiros. Formas de avaliação
segundo os indicadores.
Analise e discussão da Relação Estadual de
Medicamentos Essenciais (RESME) e Relação Municipal de Medicamentos
Essenciais (REMUME).

FARMÁCIA E PROFISSÃO
Ementa: Código de Ética da Profissão Farmacêutica
Conteúdos:
Resolução N. 430, de 17 de fevereiro de 2005
Código de ontologia Farmacêutica
Código de Ética da Profissão Farmacêutica
Direitos e Deveres X Cidadania e Responsabilidade Social
Ementa: História da farmácia, da profissão farmacêutica e âmbitos de
exercício da profissão
Conteúdos:
A História da Farmácia: Mundo e Brasil
A profissão farmacêutica e os âmbitos de exercício da profissão farmacêutica:
Análises Clínicas; Alimentos; Toxicologia; Medicamentos; Domissanitários;
Farmácia Hospitalar; Cosmetologia; Assistência Farmacêutica; Atenção
Farmacêutica; Saúde Pública: Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Assistência
Farmacêutica, Atenção Básica, Auditoria. Conteúdo - Conceito de interesse
farmacêutico: farmácias, drogarias, serviços de saúde, medicamentos: alopáticos,
homeopáticos, fototerápicos
Simbologia da Farmácia
Visitas técnicas em segmentos do exercício da profissão farmacêutica

Ementa: Legislação
Conteúdos:
Conselho Regional de Farmácia e Vigilância Sanitária
Fabricação de Medicamentos X Legislação X Humanidade X Ética
Legislação da Profissão Farmacêutica: Criação dos Conselhos Federal e Estaduais
(Regionais) de Farmácia
RESOLUÇÃO N.º 417, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004
Ementa: Políticas de Assistência de Medicamentos instituídas no país
Conteúdos:
Assistência Farmacêutica no SUS; Expansão da Farmácia Popular – 2007
Histórico da CEME; Implantação dos Genéricos; Perfil do Profissional no Sistema
Público e Privado
Poder Público X Política X Ética
Política Nacional de Fototerápicos; Políticas Integrativas e Complementares

ESTÁGIO SUPERVISIONADO GESTÃO FARMACÊUTICA E INJETÁVEIS
Ementa: Administração e Gestão de serviços farmacêuticos
Conteúdos:
Fluxo de Caixa; Controle diário de caixa; Previsão de vendas e os respectivos
prazos de recebimentos; Previsão das compras e os respectivos prazos de
pagamento aos fornecedores; Levantamento dos valores a receber de clientes;
Levantamento dos compromissos a pagar; Levantamento das disponibilidades
financeiras existentes.
Inspeção técnica para abertura de empresa privada; PGRSS (Programa de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos) em farmácias e drogarias; NBCAL (Normas
Brasileiras para Comercialização de Alimentos para Lactentes;
Organizando os Controles Financeiros; Controle diário de caixa; Controle de
movimento bancário; Controle de contas a receber; Controle analítico de clientes;
Controle de contas a pagar; Controle de estoques; Capital de Giro; Aplicação em
capital de giro; Financiamento de capital de giro; Necessidade capital giro; Prazo
médio de recebimento (das vendas) = pmr; Prazo médio estoque de produtos
acabados (pme-pa).
SNGPC (Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados); Portaria
344/98; RDC 20; RDC 44;
Ementa: Análise de indicadores de gestão, estoque e vendas, elaboração do
plano de negócio e marketing
Conteúdos:
Estoque - Este indicador serve para avaliar como está o atendimento em relação ao
estoque; Análise Seletiva por Curva ABC; Análise de vendas (vendas à vista;
vendas por cartão de crédito; vendas por convênio; vendas com cheque pré-datado;
vendas com cartão de débito); Ticket Médio ou Per Capita serve para conhecermos
quanto, em média, os clientes gastam na farmácia a cada compra; Produtividade da
Equipe; Analise de Custo de Funcionamento (CF) x Produtividade

Gerenciamento por categoria e exibitécnica; Estratégias de Marketing; Novas
tendências do setor; Novas tendências do setor; Localização dos produtos/
Categorias; identifique áreas positivas e áreas negativas; Organização dos produtos
por categoria; Campeões de venda Pontos de maior trafico; Agrupamento e
Posicionamento; Comunicação;
Plano de Marketing: Planejamento; Sumário executivo; Análise de ambiente;
Fatores Econômicos; Fatores socioculturais; Fatores políticos/ legais; Fatores
tecnológicos; Concorrência; Fatores internos; Fatores externos (Oportunidades/
Ameaças); Fatores internos (Forças/ Fraquezas); Definição do público-alvo;
Definição do posicionamento no mercado; Definição da marca; Definição de
objetivos e metas; Definição das estratégias de marketing (produto, preço; PDV,
promoção); Implementação do Plano de Marketing; Avaliação e controle.
Plano de Negócios: Definir o Negócio; Plano de Marketing; Concorrência;
Investimento; Análise Financeira.

Ementa: Cuidados básicos na administração enteral e parenteral.
Conteúdos:
A técnica mais utilizada para se fazer o teste de sensibilidade (principalmente a
antibióticos). Aprenderemos a discernir as várias camadas da pele e a maneira
correta de se fazer o deslocamento do tecido para que a droga alcance a camada
correta da pele. A técnica de diluição de drogas para se fazer o teste e a
concentração adequada para pacientes com história de sensibilidade; Delimitações
anatômicas; Indicações; Decúbito do paciente; Técnica de aplicação; Complicações
decorrentes da administração; Teste de sensibilidade a drogas e técnicas de
diluição.
Neste tópico serão discutidos todos os locais possíveis de aplicação intramuscular,
bem como as vantagens e desvantagens de cada local. Será abordado ainda os
tipos de fármacos adequados a cada região e como avaliar antropometricamente o
local para a definição do tamanho e calibre da agulha a ser utilizada. Administração
na Região Deltoideana. Anatomia (nervos e vasos); delimitação anatômica –
principais acidentes possíveis – Identificação de acidentes.
Principais diferenças da administração enteral e entre as técnicas parenterais;
Aspectos legais (estruturação segundo os preceitos da Vigilância Sanitária) e
organizacionais da sala de aplicação; Análise da prescrição; Abordagem do
paciente; Técnicas de imobilização de crianças; Técnica de assepsia e lavagem das
mãos;
Técnicas de golpe e punção com menor desconforto para o paciente; Técnicas de
aspiração; Cuidados no armazenamento de seringas e agulhas descartáveis;
Descarte correto de materiais biológicos e perfuro-cortantes. Cuidados específicos
na administração.
Ementa: Técnicas de administração intramuscular, intradérmica, subcutânea e
endovenosa.
Conteúdos:
Abordaremos aqui todos os locais e ângulos possíveis de se realizar esta técnica de
maneira correta, bem como a prega e as posições para auto aplicação.
Discutiremos os medicamentos que se servem desta técnica para administração
bem como os principais acidentes relacionados a ela; Indicações; Delimitações
anatômicas; Decúbito do paciente; Técnica de aplicação; Complicações devido à
aplicação
Indicadores Financeiros: Margem de contribuição; Ponto de equilíbrio;
Rentabilidade; Prazo de retorno do investimento inicial; Margem bruta da empresa;
Custo de funcionamento (CF); Custo de mercadoria vendida (CMV);
Verificação da Média dos Descontos Concedidos.
Mercado farmacêuticos e tendências; Organização da empresa: Organização das
prateleiras de medicamentos: Ordem alfabética; Ordem por laboratórios; Ordem por
formas farmacêuticas; Vantagens e desvantagens de cada uma das formas de
organização; Adequação do espaço físico com a forma de organização das
prateleiras. Formas de organização de gôndolas de cosméticos, produtos de beleza,
higiene, toucador e afins; Controle de estoques; Curva ABC; Controle de faltas;
Estoques mínimos e estoques máximos;

Neste tópico aprenderemos a localizar e identificar as principais veias para
administração endovenosa. Discutiremos os medicamentos que podem e os que
não podem ser administrados por essa técnica, bem como aqueles que devem ser
diluídos. Aprenderemos ainda a manipular agulha e scalp para facilitar a punção em
veias mais difíceis. Serão lembrados os riscos e cuidados indispensáveis que são
inerentes à técnica. Mostraremos a administração contínua e em “bolus” e como
manter a velocidade correta de aplicação; Indicações; Delimitações anatômicas;
Decúbito do paciente; Técnica de aplicação; Complicações devido à aplicação.
Bibliografia Básica:
MARIN, Nelly et al. Assistência Farmacêutica para gerentes municipais. 1. ed. [S.l.]:
Organização Pan-Americana da Saúde; Organização Mundial da Saúde, 2003.
BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência Farmacêutica na Atenção Básica
Instrução Técnica para sua Organização. Brasília, 2002.
NETO GONZALO, V.; FILHO WILSON, R. Gestão de Recursos Materiais e de
Medicamentos. São Paulo: Faculdade de Saúde Publica da Universidade de São
Paulo, 2002. 12v.
Bibliografia Complementar:
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VECINA NETO, Gonzalo; RINHARDT FILHO, Wilson. Gestão de recursos materiais e de
medicamentos. São Paulo: Fundação Peiropolis, 2002. v. 12.
BERMUDEZ, Jorge Antonio Zepeda (Org); BONFIM, Jose Ruben de Alcântara (Org).
Medicamentos e a reforma do setor saúde. São Paulo: Hucitec, 1999.
KALIL, Jorge (Org). Buscando uma política de medicamentos para o Brasil. São Paulo:
FSB Comunicações, 2006.
BERMUDEZ, Jorge Antonio Zepeda. Industria farmacêutica, estado e sociedade: critica
da política de medicamentos no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1995.

FARMÁCIA CLÍNICA
Ementa: Atenção Farmacêutica e Princípios da Farmácia Clínica
Conteúdos:
Atenção farmacêutica: serviços farmacêuticos orientados ao paciente; Aspectos
gerais; Antecedentes; Consenso espanhol sobre atenção farmacêutica; Atividade de
atenção farmacêutica no trabalho habitual do farmacêutico; Conceitos dos macro
componentes da atenção farmacêutica (dispensação ativa; Acompanhamento
farmacoterapêutico, educação em saúde; farmacovigilância; consulta ou indicação
farmacêutica); Acontecimentos histórico que influenciaram o desenvolvimento da
atenção farmacêutica. Desafios e deveres do farmacêutico.
Estudo de casos: Problemas relacionados com medicamentos (PRM) e resultados
negativos associados ao medicamento (RNM);
Princípios de farmácia clínica; Conceitos; Anamnese farmacêutica; Princípios
básicos; Roteiros de perguntas; Tipos de pacientes; Informações demográficas;
Informações dietéticas; Hábitos sociais; História pregressa; Histórico familiar;
Histórico psicossocial; Histórico farmacoterapêutico: Prescrição atual de
medicamentos, medicação prescrita no passado, uso atual de medicamentos sem
prescrição (MIP), uso no passado de medicamentos sem prescrição; Exames
laboratoriais realizados; Exame farmacoterapêutico: Ausculta; Sinais vitais; Dados
antropométricos; Temperatura; Registro dos achados; Sinais e sintomas importantes
em farmácia clínica.
Problemas relacionados com medicamentos (PRM) e resultados negativos
associados ao medicamento (RNM); Conceitos; Aspectos gerais; Classificação dos
problemas relacionados com medicamentos; Evolução do termo problemas
relacionados com medicamentos (PRM) ao termo resultados negativos associados ao
medicamentos (RNM); Suspeitas de resultados negativos associados ao
medicamento; Classificação dos resultados negativos associados ao medicamentos;
Casos práticos de Problemas relacionados com medicamentos (PRM) e resultados
negativos associados ao medicamento (RNM).
Ementa: Dispensação ativa de medicamentos e protocolos de dispensação.
Conteúdos:
Casos práticos de dispensação - dispensação efetuada com informação: o que é o
medicamento prescrito, finalidade de uso, como age, a forma e horário a ser
administrado, possíveis reações adversas e contraindicações. Orientações das
especialidades farmacêuticas complexas (EFC)
Dispensação ativa: Aspectos gerais; Conceito e objetivos; Protocolo de atuação na
dispensação; Primeira dispensação; Dispensação repetida ou continuação do
tratamento;
Dispensação de especialidades farmacêuticas complexas (EFC): Comprimidos e
Cápsulas; Pós e Granulados; Xaropes; Soluções; Supositórios; Óvulos e Cápsulas
ginecológicas; Aerossóis/ pressurizados; Pomadas; Suspensões
Dispensação orientada dos grupamentos farmacológicos: Antagonista dos receptores
muscarínicos; Antagonista dos receptores da dopamina; Antagonista dos receptores
h1; Antagonista dos receptores h2; Antiácidos; Antibióticos; Antifúngicos; Antivirais;
Bloqueadores alfa-adrenérgicos; Bloqueadores beta-adrenérgicos; Diuréticos de alça;
Diuréticos poupadores de potássio; Diuréticos tiazídicos; Drogas anti-helmínticas;
Drogas anti-inflamatórias não esteroidais; Drogas antiprotozoários; Drogas
corticosteróides; Drogas utilizadas no tratamento da escabiose e pediculose; Enzimas
digestivas; Imunossupressores; Inibidores da bomba de prótons; Inibidores da enzima
de conversão; Laxantes amolecedores fecais; Laxantes de volume; Laxantes

irritantes;
Laxantes
osmóticos;
Orexígenos;
Reeducadores
Simpaticolíticos de ação central; Vasodilatadores diretos.

intestinais;

Ementa: Métodos para o acompanhamento farmacoterapêutico.
Conteúdos:
Acompanhamento Farmacoterapêutico, casos práticos
Acompanhamento Farmacoterapêutico; Aspectos gerais; Conceito e objetivos; O
Acompanhamento farmacoteratêutico como prática assistencial; Método Dáder de
Acompanhamento Farmacoterapêutico;
Aspectos chaves do Método Dáder de Acompanhamento farmacoterapêutico:
Entrevista farmacêutica centrada no primeiro estado de situação do problema de
saúde; Fase de estudo; Fase de avaliação (identificação de suspeitas de RNM),
Fase de intervenção (elaboração do plano de atuação com o paciente), Novo estado
de situação do paciente (resultados das entrevistas).
Descrição do procedimento do Método Dáder.
Bibliografia Básica:
MARIN, Nelly et al. Assistência Farmacêutica para gerentes municipais. 1. ed. [S.l.]:
Organização Pan-Americana da Saúde; Organização Mundial da Saúde,
2003.BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência Farmacêutica na Atenção Básica
Instrução Técnica para sua Organização. Brasília, 2002.
NETO GONZALO, V.; FILHO WILSON, R. Gestão de Recursos Materiais e de
Medicamentos. São Paulo: Faculdade de Saúde Publica da Universidade de São
Paulo, 2002. 12v.

Bibliografia Complementar:
BONFIM, Jose Ruben de Alcântara; MERCUCCI, Vera Lucia. A Construção da
política de medicamentos. São Paulo: Hucitec, 1997.
VECINA NETO, Gonzalo; RINHARDT FILHO, Wilson. Gestão de recursos materiais
e de medicamentos. São Paulo: Fundação Peiropolis, 2002. v. 12.
BERMUDEZ, Jorge Antonio Zepeda (Org); BONFIM, Jose Ruben de Alcântara
(Org). Medicamentos e a reforma do setor saúde. São Paulo: Hucitec, 1999.
KALIL, Jorge (Org). Buscando uma política de medicamentos para o Brasil. São
Paulo: FSB Comunicações, 2006.
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FARMÁCIA CLÍNICA
Ementa: Atenção Farmacêutica e Princípios da Farmácia Clínica
Conteúdos:
Atenção farmacêutica: serviços farmacêuticos orientados ao paciente; Aspectos
gerais; Antecedentes; Consenso espanhol sobre atenção farmacêutica; Atividade de
atenção farmacêutica no trabalho habitual do farmacêutico; Conceitos dos macro
componentes da atenção farmacêutica (dispensação ativa; Acompanhamento
farmacoterapêutico, educação em saúde; farmacovigilância; consulta ou indicação
farmacêutica); Acontecimentos histórico que influenciaram o desenvolvimento da
atenção farmacêutica. Desafios e deveres do farmacêutico.
Estudo de casos: Problemas relacionados com medicamentos (PRM) e resultados
negativos associados ao medicamento (RNM);

Princípios de farmácia clínica; Conceitos; Anamnese farmacêutica; Princípios
básicos; Roteiros de perguntas; Tipos de pacientes; Informações demográficas;
Informações dietéticas; Hábitos sociais; História pregressa; Histórico familiar;
Histórico psicossocial; Histórico farmacoterapêutico: Prescrição atual de
medicamentos, medicação prescrita no passado, uso atual de medicamentos sem
prescrição (MIP), uso no passado de medicamentos sem prescrição; Exames
laboratoriais realizados; Exame farmacoterapêutico: Ausculta; Sinais vitais; Dados
antropométricos; Temperatura; Registro dos achados; Sinais e sintomas importantes
em farmácia clínica.
Problemas relacionados com medicamentos (PRM) e resultados negativos
associados ao medicamento (RNM); Conceitos; Aspectos gerais; Classificação dos
problemas relacionados com medicamentos; Evolução do termo problemas
relacionados com medicamentos (PRM) ao termo resultados negativos associados
ao medicamentos (RNM); Suspeitas de resultados negativos associados ao
medicamento; Classificação dos resultados negativos associados ao medicamentos;
Casos práticos de Problemas relacionados com medicamentos (PRM) e resultados
negativos associados ao medicamento (RNM).
FARMÁCIA CLÍNICA
Ementa: Atenção Farmacêutica e Princípios da Farmácia Clínica
Conteúdos:
Atenção farmacêutica: serviços farmacêuticos orientados ao paciente; Aspectos
gerais; Antecedentes; Consenso espanhol sobre atenção farmacêutica; Atividade de
atenção farmacêutica no trabalho habitual do farmacêutico; Conceitos dos macro
componentes da atenção farmacêutica (dispensação ativa; Acompanhamento
farmacoterapêutico, educação em saúde; farmacovigilância; consulta ou indicação
farmacêutica); Acontecimentos histórico que influenciaram o desenvolvimento da
atenção farmacêutica. Desafios e deveres do farmacêutico.
Estudo de casos: Problemas relacionados com medicamentos (PRM) e resultados
negativos associados ao medicamento (RNM);
Princípios de farmácia clínica; Conceitos; Anamnese farmacêutica; Princípios
básicos; Roteiros de perguntas; Tipos de pacientes; Informações demográficas;
Informações dietéticas; Hábitos sociais; História pregressa; Histórico familiar;
Histórico psicossocial; Histórico farmacoterapêutico: Prescrição atual de
medicamentos, medicação prescrita no passado, uso atual de medicamentos sem
prescrição (MIP), uso no passado de medicamentos sem prescrição; Exames
laboratoriais realizados; Exame farmacoterapêutico: Ausculta; Sinais vitais; Dados
antropométricos; Temperatura; Registro dos achados; Sinais e sintomas importantes
em farmácia clínica.
Problemas relacionados com medicamentos (PRM) e resultados negativos
associados ao medicamento (RNM); Conceitos; Aspectos gerais; Classificação dos
problemas relacionados com medicamentos; Evolução do termo problemas
relacionados com medicamentos (PRM) ao termo resultados negativos associados
ao medicamentos (RNM); Suspeitas de resultados negativos associados ao
medicamento; Classificação dos resultados negativos associados ao medicamentos;
Casos práticos de Problemas relacionados com medicamentos (PRM) e resultados
negativos associados ao medicamento (RNM).
Ementa: Dispensação ativa de medicamentos e protocolos de dispensação.
Conteúdos:
Casos práticos de dispensação - dispensação efetuada com informação: o que é o
medicamento prescrito, finalidade de uso, como age, a forma e horário a ser
administrado, possíveis reações adversas e contraindicações. Orientações das
especialidades farmacêuticas complexas (EFC)
Dispensação ativa: Aspectos gerais; Conceito e objetivos; Protocolo de atuação na

dispensação; Primeira dispensação; Dispensação repetida ou continuação do
tratamento;
Dispensação de especialidades farmacêuticas complexas (EFC): Comprimidos e
Cápsulas; Pós e Granulados; Xaropes; Soluções; Supositórios; Óvulos e Cápsulas
ginecológicas; Aerossóis/ pressurizados; Pomadas; Suspensões
Dispensação orientada dos grupamentos farmacológicos: Antagonista dos
receptores muscarínicos; Antagonista dos receptores da dopamina; Antagonista
dos receptores h1; Antagonista dos receptores h2; Antiácidos; Antibióticos;
Antifúngicos; Antivirais; Bloqueadores alfa-adrenérgicos; Bloqueadores betaadrenérgicos; Diuréticos de alça; Diuréticos poupadores de potássio; Diuréticos
tiazídicos; Drogas anti-helmínticas; Drogas anti-inflamatórias não esteroidais;
Drogas antiprotozoários; Drogas corticosteróides; Drogas utilizadas no tratamento
da escabiose e pediculose; Enzimas digestivas; Imunossupressores; Inibidores da
bomba de prótons; Inibidores da enzima de conversão; Laxantes amolecedores
fecais; Laxantes de volume; Laxantes irritantes; Laxantes osmóticos; Orexígenos;
Reeducadores intestinais; Simpaticolíticos de ação central; Vasodilatadores diretos.
Antagonista de cálcio; Antagonistas da Angiotensina II; Anticoncepcionais;
Vasodilatadores usados na disfunção erétil;
Ementa: Educação Sanitária e Farmacovigilância e Prescrição farmacêutica.
Conteúdos: Educação sanitária em pacientes com fatores de risco ou com doença
cardiovascular; Diabético; Asmático; Dislipidêmico; Oncológico: Aspectos gerais;
Processo de educação sanitária; Avaliação das necessidades educativas; Objetivos
específicos; Conteúdos do programa educativo; Aspectos metodológicos do
processo educativo; Avaliação do processo educativo.
Educação sanitária ou em saúde; Aspectos gerais; Conceito de educação para
saúde; Objetivos da educação para saúde; Requisitos para educação em saúde;
Processo da educação sanitária: Identificação da necessidade de educação
sanitária - Oferta do serviço; Avaliação das necessidades educativas; Planejamento
do processo educativo; Definição dos objetivos educativos; Conteúdo da educação
sanitária (Conceitos, atitudes e hábitos), metodologia do programa educativo,
Técnicas educativas, Avaliação do programa educativos.
Farmacovigilância; Aspectos gerais: História de problemas de insegurança,
Morbimortalidade relacionadas com efeitos indesejados, Conceitos; Classificação;
Importância
da
farmacovigilância;
Conceitos;
Objetivos;
Métodos
da
farmacovigilância; Considerações adicionais sobre a segurança dos medicamentos;
Acompanhamento farmacoterapêutico e suspeitas de reações adversas a
medicamentos (RAM); Aplicação do Método Dáder para detecção de suspeitas de
RAM; Apresentação e funcionamento do NOTIVISA; Casos práticos de reações
adversas e queixas técnicas (Ex: medicamento faltando cápsulas etc.) e como
notificar
a
autoridade
sanitária
NOTIVISA
através
do
site:
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa.
Indicação ou prescrição farmacêutica: Aspectos gerais; Importância da indicação
farmacêutica; Aspectos legislativos da indicação farmacêutica; Contexto sanitário da
indicação farmacêutica: O autocuidado da saúde; Objetivos e requisitos da
indicação farmacêutica; Processo de indicação farmacêutica: Entrevista, intervenção
do farmacêutico, avaliação do processo; Casos de aplicação do serviço de
indicação farmacêutica:
Ementa: Métodos para o acompanhamento farmacoterapêutico.
Conteúdos:
Acompanhamento Farmacoterapêutico, casos práticos
Acompanhamento Farmacoterapêutico; Aspectos gerais; Conceito e objetivos; O
Acompanhamento farmacoteratêutico como prática assistencial; Método Dáder de

Acompanhamento Farmacoterapêutico;
Aspectos chaves do Método Dáder de Acompanhamento farmacoterapêutico:
Entrevista farmacêutica centrada no primeiro estado de situação do problema de
saúde; Fase de estudo; Fase de avaliação (identificação de suspeitas de RNM),
Fase de intervenção (elaboração do plano de atuação com o paciente), Novo estado
de situação do paciente (resultados das entrevistas).
Descrição do procedimento do Método Dáder.
Bibliografia Básica:
MARIN, Nelly et al. Assistência Farmacêutica para gerentes municipais. 1. ed. [S.l.]:
Organização Pan-Americana da Saúde; Organização Mundial da Saúde, 2003.
BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência Farmacêutica na Atenção Básica
Instrução Técnica para sua Organização. Brasília, 2002.
NETO GONZALO, V.; FILHO WILSON, R. Gestão de Recursos Materiais e de
Medicamentos. São Paulo: Faculdade de Saúde Publica da Universidade de São
Paulo, 2002. 12v.

Bibliografia Complementar:
BONFIM, Jose Ruben de Alcântara; MERCUCCI, Vera Lucia. A Construção da
política de medicamentos. São Paulo: Hucitec, 1997.
VECINA NETO, Gonzalo; RINHARDT FILHO, Wilson. Gestão de recursos materiais
e de medicamentos. São Paulo: Fundação Peiropolis, 2002. v. 12.
BERMUDEZ, Jorge Antonio Zepeda (Org); BONFIM, Jose Ruben de Alcântara
(Org). Medicamentos e a reforma do setor saúde. São Paulo: Hucitec, 1999.
KALIL, Jorge (Org). Buscando uma política de medicamentos para o Brasil. São
Paulo: FSB Comunicações, 2006.
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FISIOPATOLOGIA E FARMACOTERAPIA DO SISTEMA HEMATOLÓGICO E
BIOLOGIA MOLECULAR
Ementa: Diferenciação das células sanguíneas e interpretação do eritrograma.
Anemia: definição, classificação, etiologia, diagnóstico clínico, laboratorial,
diferencial e tratamento; Valores de referência e interpretação do eritrograma.
Anemias hemolíticas, sua classificação, etiologia, diagnóstico clínico, laboratorial,
diferencial e tratamento (anemias por causas intrínsecas e extrínsecas dos
eritrócitos); Anemia megaloblástica, sua classificação, etiologia, diagnóstico clínico,
laboratorial, diferencial e tratamento (anemias por deficiência de vitamina B12 e
ácido fólico, anemia perniciosa e anemias macrocíticas não megaloblásticas).
Anemias por deficiência heme, sua classificação, etiologia, diagnóstico clínico,
laboratorial, diferencial e tratamento (anemia ferropriva, anemia sideroblástica e
anemia das doenças crônicas); anemias por deficiência da globina, sua
classificação, etiologia, diagnóstico clínico, laboratorial, diferencial e tratamento
(talassemias e hemoglobinopatias S, C e D).
Células sanguíneas e Eritrograma
Ementa: Estudo da hemostasia, distúrbios da coagulação e Interpretação do
hemograma e coagulograma.
Etiologia, classificação, diagnóstico clínico, laboratorial, diferencial e tratamento.

Fisiologia da hemostasia, mecanismo de coagulação e patologias associadas.
Hemograma Completo
Tempo de sangramento, tempo de coagulação, contagem de Plaquetas, tempo de
protrombina e tempo parcial de tromboplastina ativado.
Ementa: Hematogênese e Fisiologia do Eritrócito.
Conceito geral, evolução e períodos da hematopoiese, hematopoiese definitiva.
Conceitos gerais, índices hematimétricos, eritrograma, leucograma e plaquetograma
Eritrogênese, Leucogênese, Plaquetogênese. Esquema geral da hematopoiese.
Estrutura celular, os fatores biológicos e nutricionais, a hemoglobina, o metabolismo
energético e as funções da membrana dos eritrócitos.
Ementa: Interpretação do leucograma e patologias associadas à série branca
sanguínea.
Alterações quantitativas dos leucócitos frente a patógenos; alterações
morfofuncionais dos leucócitos, reação leucemóide, classificação, etiologia,
diagnóstico clínico, laboratorial, diferencial e tratamento; valores de referência e
interpretação do leucograma.
Alterações quantitativas dos leucócitos. Síndromes linfoproliferativas (Leucemia
Linfoide Aguda, Leucemia Linfoide Crônica e Linfomas) quanto a sua classificação,
etiologia, diagnóstico clínico, laboratorial, diferencial e tratamento.
Alterações quantitativas dos leucócitos. Síndromes mieloproliferativas (Leucemia
Mieloide Aguda, Leucemia Mieloide Crônica, Policitemia Vera, Trombocitemia
essencial e Mielofibrose): classificação, etiologia, diagnóstico clínico, laboratorial,
diferencial e tratamento.
Leucograma, Leucócitos e Células Leucêmicas.
Bibliografia Básica:
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Bibliografia Complementar:
GUYTON; Hall. Tratado de Fisiologia Médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2006.
ROITT, I. M.; BROSTOFF, J.; MALE, P. Imunologia . 6. ed. São Paulo: Manole,
2003.
ROBBINS, S. L. et al. Patologia Estrutural e Funcional. 4. ed. Guanabara Koogan:
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Antagonista de cálcio; Antagonistas da
Vasodilatadores usados na disfunção erétil;

Angiotensina

II;

Anticoncepcionais;

Ementa: Educação Sanitária e Farmacovigilância e Prescrição farmacêutica.
Conteúdos: Educação sanitária em pacientes com fatores de risco ou com doença
cardiovascular; Diabético; Asmático; Dislipidêmico; Oncológico: Aspectos gerais;
Processo de educação sanitária; Avaliação das necessidades educativas; Objetivos
específicos; Conteúdos do programa educativo; Aspectos metodológicos do processo
educativo; Avaliação do processo educativo.
Educação sanitária ou em saúde; Aspectos gerais; Conceito de educação para
saúde; Objetivos da educação para saúde; Requisitos para educação em saúde;
Processo da educação sanitária: Identificação da necessidade de educação sanitária
- Oferta do serviço; Avaliação das necessidades educativas; Planejamento do
processo educativo; Definição dos objetivos educativos; Conteúdo da educação
sanitária (Conceitos, atitudes e hábitos), metodologia do programa educativo,
Técnicas educativas, Avaliação do programa educativos.
Farmacovigilância; Aspectos gerais: História de problemas de insegurança,
Morbimortalidade relacionadas com efeitos indesejados, Conceitos; Classificação;
Importância
da
farmacovigilância;
Conceitos;
Objetivos;
Métodos
da
farmacovigilância; Considerações adicionais sobre a segurança dos medicamentos;
Acompanhamento farmacoterapêutico e suspeitas de reações adversas a
medicamentos (RAM); Aplicação do Método Dáder para detecção de suspeitas de
RAM; Apresentação e funcionamento do NOTIVISA; Casos práticos de reações
adversas e queixas técnicas (Ex: medicamento faltando cápsulas etc.) e como
notificar
a
autoridade
sanitária
NOTIVISA
através
do
site:
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa.
Indicação ou prescrição farmacêutica: Aspectos gerais; Importância da indicação
farmacêutica; Aspectos legislativos da indicação farmacêutica; Contexto sanitário da
indicação farmacêutica: O autocuidado da saúde; Objetivos e requisitos da indicação
farmacêutica; Processo de indicação farmacêutica: Entrevista, intervenção do
farmacêutico, avaliação do processo; Casos de aplicação do serviço de indicação
farmacêutica:

