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“A missão da prática farmacêutica é 
prover de medicamentos e outros 
produtos e serviços para o cuidado da 
saúde e ajudar as pessoas e a 
sociedade para empregá-los da melhor 
maneira possível.”

“Os farmacêuticos tem a responsabilidade 
profissional de documentar  sua  
experiência prática de trabalho e suas 
atividades  e de realizar e/ou participar 
em pesquisas sobre a prática 
farmacêutica e terapêutica.”

Boas Práticas em Farmácia
Res. 357/2001 CFF



“É o conjunto de técnicas e medidas que 
visam assegurar a manutenção da 

qualidade e segurança dos produtos 
disponibilizados e dos serviços prestados 
em farmácias e drogarias,com o fim de 
contribuir para o uso racional desses 

produtos e a melhoria da qualidade de 
vida dos usuários”

Boas Práticas Farmacêuticas 
RDC 44/2009 ANVISA



Definições

Serviços Farmacêuticos:
  serviços de atenção à saúde prestados 

pelo farmacêutico.
• aplicação de injetáveis;
• colocação de brincos;
• gerenciamento de estoques;
• dispensação;
• inaloterapia;
• pequenos curativos, outros.



Definições

Ato Farmacêutico:  
  Ato privativo  do farmacêutico por seus 

conhecimentos adquiridos durante sua 
formação acadêmica como perito do 
medicamento.

• Atenção farmacêutica;
• Dispensação de medicamentos sujeitos a 

controle especial;
• Intercambialidade de medicamentos 

genéricos; outros.



• RDC 44/2009 ANVISA

Art. 22. Os técnicos auxiliares devem realizar as 
atividades que  não são privativas de 
farmacêuticos respeitando os pop’s do 
estabelecimento e o limite de atribuições e 
competências estabelecidas pela legislação 
vigente, sob supervisão do farmacêutico 
responsável técnico ou do farmacêutico 
substituto.

Responsabilidade pelos 
Serviços Farmacêuticos



RDC 44/2009
Ambiente Destinado aos Serviços 

Farmacêuticos
  O Estabelecimento deve dispor de espaço 

específico para esse fim, diverso daquele 
destinado à dispensação e circulação de pessoas 
em geral;

  O ambiente deve garantir a privacidade e o 
conforto dos usuários, possuindo dimensões, 
mobiliário e infra-estrutura compatíveis com as 
atividades e serviços a serem oferecidos;

  Materiais de primeiros socorros de fácil acesso e 
bem identificados;

Prestação de Serviços 
Farmacêuticos



Res. 54/1996 SESA, Res. 357/2001 CFF, RDC 44/2009 ANVISA

Capacitação dos Funcionários:
 Art. 18 Res. 54/1996 SESA - farmacêutico 
responsável pelo constante aprimoramento da 
equipe;
 Art. 19 Res. 357/2001, item XIV - realizar 
treinamento aos auxiliares onde constem por escrito 
suas atividades, direitos e deveres compatíveis com  
a hierarquia técnica;
 RDC 44/2009, Artigos 24 ao 28 - POP’s, PGRSS, 
EPI’s, Registro do Treinamento com todas as 
informações necessárias. 

Prestação de Serviços 
Farmacêuticos



 Deve ser entregue uma via ao usuário e 
outra arquivada no estabelecimento por 5 
anos;
 Deve ser elaborada em papel com 
identificação do estabelecimento e com 
identificação do usuário;
 É proibido  utilizá-la com a finalidade de 
propaganda ou publicidade ou para indicar o 
uso de medicamentos sob prescrição 
médica;
 Devem receber tratamento sigiloso;

Declaração de Prestação de 
Serviços Farmacêuticos



Atenção Farmacêutica
 Medicamento prescrito;
 Dados do prescritor;
 Indicação de medicamento isento 
de prescrição;
 Parâmetros fisiológicos e 
bioquímico (valores de refer.);
 Frase de alerta, quando houver 
medição de parâmetros fisiológicos e 
bioquímico;
 Dados do medicamento 
administrado;
 Orientação farmacêutica
 Plano de intervenção;
 Data, assinatura e carimbo com 
CRF do Farmacêutico responsável 
pelo serviço.

Perfuração do Lóbulo 
Auricular para colocação de 
Brincos
 Dados do brinco;
 Dados da Pistola;
 Data,assinatura e 
carimbo com inscrição no 
CRF do Farmacêutico 
responsável pelo serviço.

Declaração de Prestação de 
Serviços Farmacêuticos



FRASE DE ALERTA
Na Declaração de Serviços Farmacêuticos 
quando houver medição de parâmetros 

Fisiológicos e Bioquímico:
“Este procedimento não tem 

finalidade de diagnóstico e não 
substitui a consulta médica ou a 

realização de exames laboratoriais”

Declaração de Prestação de 
Serviços Farmacêuticos



Declaração de Prestação de 
Serviços Farmacêuticos
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Declaração de Prestação de 
Serviços Farmacêuticos
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Declaração de Prestação de 
Serviços Farmacêuticos



• Descrição escrita pormenorizada de técnicas e 
operações a serem utilizadas na farmácia e 
drogaria, visando proteger, garantir a 
preservação da qualidade dos produtos, a 
uniformidade dos serviços e a segurança dos 
profissionais.

• Resolução 308/97 do CFF

• É dever do farmacêutico elaborar Manuais de 
Procedimento buscando normatizar e 
operacionalizar o funcionamento do 
estabelecimento, criando padrões técnicos e 
sanitários de acordo com a legislação.

Procedimento Operacional 
Padrão (POPs)



• OBJETIVO
• RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO 

PROCEDIMENTO
• MATERIAL
• PROCEDIMENTO
• PONTOS CRÍTICOS
• CUIDADOS
• RESULTADOS

Procedimento Operacional 
Padrão (POPs)



Procedimento Operacional 
Padrão (POPs)



RESOL. 357 CFF
AS INJEÇÕES PODEM SER REALIZADAS :
 - Pelo farmacêutico ou profissional habilitado com 

autorização expressa do responsável  técnico.
 -  Possuir local devidamente aparelhado, em condições 

técnicas higiênicas e sanitárias, nos termos 
estabelecidos pelo órgão competente da secretaria da 
saúde.

 -  Ter livro de registro das injeções efetuadas.
RESOL. ANVISA 328
 - Estabelece os requisitos mínimos para aplicação deste 

serviço e dentre eles, “ profissional legalmente 
habilitado para realização dos procedimentos”. 

APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS



•Resoluções nº 54/96 SESA e nº 357/01 CFF:
* Sala exclusiva, sendo de local e materiais apropriados;
* Seringas e agulhas descartáveis;
* Somente poderá ser realizada a aplicação mediante receita 
médica;
* A execução deverá ser do farmacêutico ou sob sua 
supervisão direta;
* Anti-sepsia com álcool a 70%, com prazo de validade 
adequado;
* Local seco para armazenamento de material estéril;           
* DSF ou Livro de registro do receituário e aplicação de 
injetáveis registrado na VISA local atualizado e sem rasuras 
* Possui estojo de primeiros socorros contendo:
      antialérgico e corticóide (adrenérgicos ? );               
* Verificação da qualidade do produto;

APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS



PRESCRIÇÃO MÉDICA

O QUE FAZER?
- Conferir nome do paciente
- Nome e CRM do prescritor
- Data da prescrição
- Conferir o medicamento, posologia e via de aplicação
- Checar possibilidade de interação medicamentosa 
- Preencher a Declaração de Serviços Farmacêuticos ou 

anotar no livro de registro

APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS
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O PACIENTE
- Fazer entrevista farmacêutica;
- Verificar a PA;
- Preparar a aplicação na presença do paciente;
- Local da última aplicação;
- Perguntas básicas: interações, 
alergias, uso anterior, etc. 
- Anotação na DSF ou no livro;
- Realização da aplicação;
- Certificar-se que o paciente está bem e liberá-lo;
- Verificar a PA, se necessário.

APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS



SALA DE APLICAÇÕES



INFRAÇÃO SANITÁRIA



INFRAÇÃO SANITÁRIA
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 É uma reação de hipersensibilidade 
sistêmica e aguda mediada por anticorpos 
IgE em função de uma proteína “estranha” 
ao organismo. 
 caracterizada pela 
diminuição da pressão 
arterial, taquicardia e 
distúrbios gerais da 
circulação sanguínea, 
acompanhada ou não de 
edema da glote

ANAFILAXIA

http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_arterial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_arterial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Circula%C3%A7%C3%A3o_sangu%C3%ADnea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edema_da_glote


Quando  ocorre?
 Após a: 
 injeção (mais comum), 
 ingestão ou inalação de 
um antígeno.

ANAFILAXIA



Principais substâncias terapêuticas 
associadas com a anafilaxia

Hemoderivados (transfusão de sangue)
Vacinas
Antibióticos (especialmente as penicilinas)
 Injeções de ferro
Heparina
Antiinflamatórios não-esteroidais

ANAFILAXIA



Sintomas

Na primeira vez em que uma pessoa suscetível 
entra em contato com o antígeno há produção 
de anticorpos IgE específicos.   

Os anticorpos IgE produzidos ligam-se à 
membrana dos mastócitos.   

Se esta pessoa entrar em contato com o mesmo 
antígeno pela segunda vez ocorrerá a ligação 
deste nos anticorpos IgE presentes nas 
membranas dos mastócitos, levando à liberação 
dos mediadores químicos ali armazenados.   

Esses mediadores químicos vão provocar os 
sintomas característicos da anafilaxia.   



Porque é importante entender 
a anafilaxia?

A anafilaxia pode levar o 
paciente à morte, porém, 
se o atendimento for 
rápido o prognóstico é 
excelente. 

ANAFILAXIA



ANAFILAXIA



Sistemas que podem ser afetados

Consciência
Vias respiratórias
Sistema cardiovascular
Pele
Trato gastrintestinal

Principais 
causas de 
letalidade

ANAFILAXIA



ANAFILAXIA

Perda da consciência
Angioedema
Inchaço da língua

Edema de glote



Dificuldade respiratória por 
broncoespasmo ou laringoespasmo

Hipotensão por dilatação venosa ou 
extravasamento capilar

Sintomas dermatológicos como prurido 
ou urticária

ANAFILAXIA

Deve focar-se principalmente em:



Medicamentos
O tratamento de escolha para a 

anafilaxia aguda é com adrenalina.

Não há contra-indicação absoluta para a 
administração da adrenalina durante a 
anafilaxia.

Fatalidades ocorrem geralmente por 
atraso na administração da adrenalina.

ANAFILAXIA



Adrenalina
      Dose

Adultos: solução 1:1000 (1 mg/ml) 
0,2 a 0,5 ml IM ou subcutânea a cada 

15 minutos conforme necessário para 
controlar os sintomas e aumentar a 
pressão.

Pediátrica: 
0,01 mg/kg (máximo de 0,3 mg) IM ou 

subcutânea a cada 15 minutos 
conforme necessário para controlar os 
sintomas e aumentar a pressão.

ANAFILAXIA



Anti-Histamínicos
Hidrocortisonas

Nunca devem ser utilizados 
isoladamente no tratamento da 
anafilaxia.

Utilização sempre em conjunto 
Hidrocortisona(Flebocortid)500 mg  e 
um Anti-Histaminico (Fenergan) 50mg 
por via IM.

ANAFILAXIA



Teste de sensibilidade de 
penicilinas

Não existe nenhuma forma 
totalmente confiável de se confirmar 
um histórico de alergia às penicilinas.

Os testes intradérmicos são limitados 
e há relatos de desenvolvimento de 
anafilaxia durante sua execução. 

ANAFILAXIA



ANAFILAXIA



ANAFILAXIA



 SAIBA:

ANTISEPSIA 

ASSEPSIA

DESINFECÇÃO
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SERINGA



SERINGA



SERINGA – Tipos de bico

Geralmente usado para injeções que 
necessitam de conexão mais firme. 
É compatível com agulhas, cateteres 
e outros dispositivos

Conexão de encaixe indicada para 
conectar agulhas no sistema ‘puxa e 
encaixa’. Este assegura uma conexão e 
desconexão mais fácil.

Indicado para aplicações que requerem 
proximidade da pele. Geralmente usado 
para venipunção e aspiração de fluidos.



SERINGA – Tipos de bico





SERINGA



SERINGA



LINHA DE AFERIÇÃO DE 
DOSAGEM



AGULHA



AGULHA



TABELA DE MEDIDA  DE AGULHA



ESCOLHA DAS AGULHAS



SCALP
As injeções endovenosas podem ser 
realizadas também substituindo-se
as agulhas por scalps.
• Em veias calibrosas: 19G e 21G
• Em veias de médio calibre: 23G
• Em veias finas: 25G, 27G e 27,5G
Obs. O scalp substitui a agulha e deve ser conectado na 
seringa já preenchida. O espaço entre o bico da seringa e 
a ponta da agulha deve ser preenchido com o 
medicamento para não haver introdução de ar na veia. 
Deixe gotejar um pouco do medicamento pela ponta da 
agulha para certificar-se que todo o ar foi expulso e 
verifique se tem o volume correto. 



DESVIOS DE QUALIDADE



ÁLCOOL  70%

 30% de água aumenta a permeabilidade da parede bacteriana ao álcool;
 70% de álcool, promove a morte bacteriana, através da desnaturação 
protéica. 
 solvente lipídico, o álcool lesa as estruturas lipídicas da membrana das 
células microbianas, rompendo sua parede e causando a morte.

70% de álcool e 30% de água
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VERIFICANDO A MEDICAÇÃO

Checar o aspecto 
do medicamento

Verificar a data de   
  vencimento e o 

lacre de segurança

IMPORTANTE: antes do preparo do medicamento, verifique as 
informações da receita  médica e da embalagem do medicamento.



VERIFICANDO A MEDICAÇÃO



- ALCOOL 70º 
- ALGODÃO HIDROFILO
- SERINGA (A ESCOLHA DO VOLUME)
- AGULHA
- LUVAS
- MEDICAMENTO
- PAPEL TOALHA
- SAPONACEOS 
- LOCAL ADEQUADO (SALA)
- DESCARTEX
- OUTROS ...

MATERIAL UTILIZADO



LAVAGEM DE MÃOS



LAVAGEM DE MÃOS
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/conteudo/c_tecnicas.htm



LAVAGEM DE MÃOS
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/conteudo/c_tecnicas.htm
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LAVAGEM DE MÃOS
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/conteudo/c_tecnicas.htm



LAVAGEM DE MÃOS
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/conteudo/c_tecnicas.htm



ABERTURA DA EMBALAGEM

Segure a pétala com uma das mãos  e o berço com a outra. 
Faça lentamente, para evitando que a pétala se rasgue.



ABERTURA DA EMBALAGEM

Com a seringa ainda dentro do berço, coloque-os sobre a 
bancada. O lado estéril da pétala deve ficar para cima.



ABERTURA DA EMBALAGEM

Gire a agulha, para melhor fixação.



ABERTURA DA EMBALAGEM

ou

Fixação da agulha

Bico Luer-Lok Bico Luer Slip



ASPIRANDO O MEDICAMENTO 
AMPOLA 

Faça a desinfecção do gargalo da ampola
com álcool e espere secar.



ASPIRANDO O MEDICAMENTO 
AMPOLA 

Envolva o gargalo com a face estéril da pétala da 
seringa e quebre a parte superior da ampola.



ASPIRANDO O MEDICAMENTO 
AMPOLA 

Segurando a ampola com os dedos indicador e médio, 
introduza a agulha e aspire o conteúdo, tomando cuidado 
para não colocar o canhão da agulha dentro da ampola.



ASPIRANDO O MEDICAMENTO 
AMPOLA 

Evite exercer força excessiva no êmbolo.



ASPIRANDO O MEDICAMENTO 
AMPOLA 

Retire a agulha da ampola, faça o reencape 
passivo e fixe a tampa.



ASPIRANDO O MEDICAMENTO 
AMPOLA 

Gire ou bata levemente na seringa para desfazer 
eventuais bolhas de ar. Expulse o ar, acertando e 
conferindo o volume final.



ASPIRANDO O MEDICAMENTO 
FRASCO-AMPOLA 

DILUIÇÃO DO FRASCO-AMPOLA
- Romper o lacre do frasco ampola, e fazer  

desinfecção do vedante de borracha com 
alcool 70º.

- Introduzir o diluente, retirar a seringa do 
frasco e misturá-los com o frasco ampola em 
posição deitada.

- Deslizar o frasco ampola na palma da mão 
ate sua diluição total.

- Aspirar todo o conteúdo sem injetar ar.
- Retirar o ar da seringa em movimentos 

circulares ou batendo contra a seringa.
- Trocar ou não a agulha.
- Encapar a seringa e colocá-la no berço.



ASPIRANDO O MEDICAMENTO 
FRASCO-AMPOLA 

Faça a 
desinfecção da 
borracha
do frasco 
ampola com 
álcool e espere 
secar.



ASPIRANDO O MEDICAMENTO 
FRASCO-AMPOLA 

Com a seringa 
preenchida com 
o diluente, 
introduza a 
agulha com 
ângulo de 90º no 
centro da 
borracha do 
frasco da ampola.



ASPIRANDO O MEDICAMENTO 
FRASCO-AMPOLA 

Aspire 
vagarosamente 
o medicamento 
e em seguida 
elimine as
bolhas de ar. 
Não se esqueça 
de corrigir o 
volume a ser 
aplicado de 
acordo com a 
prescrição.
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VIAS DE APLICAÇÃO



VIA INTRAMUSCULAR



VIA INTRAMUSCULAR



VIA INTRAMUSCULAR
Região Glútea



VIA INTRAMUSCULAR
Anatomia do Nervo Ciático



VIA INTRAMUSCULAR
Técnica em Z



VIA INTRAMUSCULAR
Técnica em Z



VIA INTRAMUSCULAR
Região Ventro-Glúteo

1 2

3
Após a anti-sepsia do local, 
introduza a agulha em 
ângulo reto (90º).

Aspire.

Injete o 
medicamento 
lentamente.



4

Ative o protetor de segurança
imediatamente após a aplicação.

6
Quebre o êmbolo pressionando-
o para frente.

5

7

Descarte a seringa com o êmbolo.Comprima o local sem massagear.

VIA INTRAMUSCULAR
Região Ventro-Glúteo



VIA INTRAMUSCULAR
Região Ventro-Glúteo
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VIA INTRAMUSCULAR
Posições de Relaxamento da Musculatura

Deitado de 
lado com a 

perna 
semi-

flexionada

Deitado 
de 

bruço

Em pé, 
com as 
pontas 
dos pés 

para 
dentro

Em pé, 
com a 
perna 
semi-

flexionada



VIA INTRAMUSCULAR
Região Deltoideana



VIA INTRAMUSCULAR
Região Deltoideana



VIA INTRAMUSCULAR
Região Deltoideana



VIA INTRAMUSCULAR
Região Ventro-Glútea



VIA INTRAMUSCULAR
Região Ventroglútea



VIA INTRAMUSCULAR
Região Vasto Lateral



VIA INTRAMUSCULAR
Região Vasto Lateral

Crianças menores de 2 anos
Técnica de aplicação: intramuscular convencional, realizando prega muscular. 
Para crianças a agulha deve fazer ângulo de 45º, direcionada para o joelho.



VIA INTRAVENOSA
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APLICAÇÃO INTRAVENOSA



VIA INTRADÉRMICA



VIA INTRADÉRMICA



APLICAÇÃO 
INTRADÉRMICA



VIA SUBCUTÂNEA



VIA SUBCUTÂNEA

Fazer rodízio semanal



VIA SUBCUTÂNEA

Prega 
Subcutânea

Prega 
Muscular



APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA



APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA



Interações Medicamentosas
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- Usar sempre o descartex, para material perfuro 
cortante.

 - Montagem correta do descartex, para que tenha 
segurança.

 - Não calçar e não retirar a agulha para desprezar a 
seringa.

 - Cuidado com a capacidade do descartex.
 - Cuidado para não desprezar material úmido no 

descartex.(excesso).
 - Não manipular o descartex após seu inicio de uso.

DESCARTE



DESCARTE
Pesquisa realizada com 1.809 pessoas 

sobre acidentes com agulhas

16% das pessoas 
pesquisadas já se 

acidentaram
durante o preparo 

e aplicação de 
injetáveis.

43% dos acidentes 
ocorreram antes da 

aplicação, ou seja, durante 
o preparo do injetável. 
57% ocorreram durante 
ou depois da aplicação, 
quando há um risco alto 

de infecção.

A maioria das 
pessoas, 57%, que se 

acidentam,
não sabe exatamente 
o que fazer, a quem 

recorrer ou para onde 
encaminhar.



DESCARTE



 REGULAMENTAÇÃO – GRSS
Regulamentação sobre manejo e tratamento  

dos resíduos nos serviços de saúde.

 PGRSS – ANVISA  RDC  306/04
Atualiza e complementa a RDC 33/03

CONAMA – 358/05
Atualiza e complementa a RDC 283/01

APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS



 G.R.S.S.
    Refere-se ao conjunto articulado de 

ações normativas, operacionais, 
financeiras e de planejamento baseada 
em critérios sanitários, ambientais, 
sociais, políticos, técnicos, culturais e 
econômicos para a geração, manejo, 
tratamento e disposição final dos 
resíduos gerados no serviço de saúde.

APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS
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DESCARTE



DESCARTE
- Impermeável.
- Possui alças para transporte 
seguro.
- Sua transparência permite a 
visualização do interior, o que 
evita acidentes causados 
pelo preenchimento excessivo.
- Resistente e seguro.
- Tampa com sistema de
fechamento que dificulta a
violação do coletor.
- Proporciona montagem rápida 
e fácil.
Coletor de acordo com a norma 
ABNT NBR 13853.
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DICAS PARA ATENDER 
AOS DIFERENTES 

PACIENTES



www.crf-pr.org.brwww.crf-pr.org.br



www.sindifar-pr.org.brwww.sindifar-pr.org.br
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Comissão de Farmácia de Dispensação do CRF-PR
Coordenador: 

           Dr. José Carlos Tozetto Vettorazzi
Membros efetivos:     

Dr. José Antonio Zarate Elias
Dra. Lia Mello de Almeida

Dr. Márcio Augusto Antoniassi
Dr. Rafael Bayouth Padial 

Dr. Roberto Amatuzzi Franco
Dra. Sheila Karina Luders Meza

Dra. Suzane Virtuoso
Dr. Valquires Souza Godoy

Membros Suplentes: 
Dr. Clayton de Oliveira Beloni

Dra. Gislene Mari Fujiwara 
Dra. Stael Lustoza de Almeida Redwitz



Comissão de Farmácia de 
Dispensação do CRF-PR

José Carlos Tozetto Vettorazzi
jcvettorazzi@hotmail.com

mailto:jcvettorazzi@hotmail.com
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