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INTRODUÇÃO

A profissão farmacêutica vem pas-
sando por uma série de transformações 
nas últimas décadas. A sociedade tem 
exigido cada dia mais um profissional 
diferenciado, com competências clí-
nicas que lhe permitam conduzir um 
atendimento assertivo. É imperativo que 
O farmacêutico possa contribuir com a 
resolução de queixas e problemas de 
saude que fazem parte das demandas 
diárias dos pacientes.

A farmácia comunitária é o ambien-
te de saúde que as pessoas procuram 
com maior frequência quando preci-
sam de ajuda. O autocuidado é direito 
do paciente, contudo, o uso indiscrimi-
nado de medicamentos, sem orientação 
adequada, pode gerar riscos e danos ir-
reparáveis a saúde. Segundo dados do 
SIATOX 2017, medicamentos correspon-
dem a primeira causa de intoxicação 
(25,7%). A morbimortalidade relacio-
nada a medicamentos é um importante 
problema de saúde pública. Sendo de 
extrema importância a atuação clínica 
do farmacêutico para resolução de pro-
blemas relacionados a farmacoterapia, 
incluindo falha terapêutica, reações 
adversas, intoxicações, problemas de 
adesão ao tratamento, interações me-
dicamentosa, uso de medicamentos 
desnecessários ou inapropriados, den-

tre outros, de forma a melhorar a saúde 
e a qualidade de vida da população.

O Conselho Federal de Farmácia têm 
assumido um papel ATIVO na qualifi-
cação e educação continuada de seus 
profissionais. Vale menção a elaboração 
de guias de prática clínica e cursos for-
mativos. E seguindo nessa perspectiva 
atuante, com o mesmo entusiasmo, sur-
ge o projeto “PRESCREVER: Empoderan-
do o Farmacêutico para resolver proble-
mas de saúde autolimitados”. O intuito 
é atender uma demanda altamente al-
mejada e necessária: qualificar o far-
macêutico para atendimento às queixas 
de rotina, geralmente recebidas no bal-
cão, e preparar esse profissional para o 
manejo de sinais e sintomas na gestão 
dos problemas de saúde autolimitados - 
de uma maneira racional e baseada em 
evidências.

 Esse projeto, de maneira inovadora, 
foi desenhado minuciosamente, consi-
derando as principais competências a 
serem trabalhadas para que tenhamos 
um farmacêutico ativo e motivado para 
mudar vidas. Para tal, ele conta com 
módulos teórico-práticos e uma estru-
tura de assessoria online, composta por 
farmacêuticos experientes e altamente 
capacitados para ajudar no processo de 
formação.
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MÓDULOS
 Esse curso tem como objetivo o 

desenvolvimento de competências clí-
nicas para que o farmacêutico pos-
sa realizar uma prescrição racional de 
medicamentos, com base na legislação 
vigente. Para tanto, serão seguidas as 
etapas: acolhimento da demanda; ava-
liação da necessidade ou problema de 
saúde do paciente por meio de anam-
nese e exame físico; identificação de 

sinais de alerta; plano de cuidado para 
manejo dos problemas identificados por 
meio da prescrição de medicamentos 
isentos de prescrição médica e/ou en-
caminhamento a outros profissionais e 
serviços de saúde; avaliação dos resul-
tados. A parte presencial do curso será 
estruturada em seis módulos, ministra-
dos através da exposição dialogada e 
discussão de casos clínicos.

MÓDULO 1
Introdução à prescrição 
farmacêutica

MÓDULO 2
Condições Respiratórias

• Legislações que norteiam a atuação far-
macêutica frente as suas atribuições clíni-
cas, indicação e prescrição farmacêutica.

• Medicamentos Isentos de Prescrição Mé-
dica e sua importância para o autocuidado 
responsável e saúde da população.

• Semiologia e comunicação farmacêutica.

• Tosse
• Dor de garganta
• Espirro
• Congestão nasal
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MÓDULO 3
Condições Gastrointestinais

• Azia e indigestão
• Constipação
• Diarreia
• Náusea e vômito
• Sintomas de hemorroida
• Úlceras na boca
• Aftas

MÓDULO 5
Condições genito-urinárias 
/ Condições dolorosas e 
inflamatórias

• Dismenorreia
• Corrimento vaginal
• Polaquiúria e disúria
• Cefaleia
• Dores osteomusculares
• Febre
• Mialgia

MÓDULO 4
Condições Dermatológicas

• Micoses superficiais
 (pele e unha)
• Dermatites (atópica, de
 contato, de fraldas, seborreica)
• Escabiose
• Acne
• Queimaduras leves
• Melasma

• Urticária
• Brotoeja
• Ceratose pilar
• Pitiríase versicolor
• Rosácea
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MÓDULO 6
Cessação Tabágica

• Epidemiologia, importância, classificação, 
fatores de risco e consequências do taba-
gismo;

• Avaliação do tabagista;

• Estratégias terapêuticas para o tratamen-
to da cessação tabágica (tratamento far-
macológico e não farmacológico);

• Estruturação de programa de cessação ta-
bágica;

• Método clínico de cuidado farmacêutico 
aplicado a pacientes fumantes;






