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AULA 1 

 

Apresentação 
 

Seja bem-vindo ao primeiro capítulo do curso de Atendente de Farmácia. 

Neste curso você aprenderá noções de Anatomia Humana, Manuseio de 

Medicamentos, Primeiros Socorros, Atendimento ao cliente e da História da Indústria 

Farmacêutica. 

 

 

Mas antes de darmos início a nosso conteúdo, precisamos conhecer algumas 

siglas muito utilizadas neste meio e que em alguns momentos serão citadas no 

decorrer de nosso curso. 

 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.  

CRF – Conselho Regional de Farmácia.  

ECA – Enzima Conversora da Angiotensina.  

EV – Endovenosa.  
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g – Grama.  

ID – Intradérmica.  

IM – Intramuscular.  

IV – Intravenosa.  

mg – Miligramas.  

ml – Mililitro. 

 Mmhg – Milímetro de Mercúrio.  

OTC – Over The Counter (Sobre o balcão). SC – Subcutânea.  

 

Ao decorrer de nosso curso, vamos falar sobre a maioria destas siglas. 

Você, futuro Atendente de Farmácia, no momento de chegar ao trabalho, deve 

sempre cumprimentar seus colegas de trabalho com sorriso e bom humor. Com o 

tempo você verá como a boa convivência com seus colegas será um fator positivo, 

tanto pessoalmente quanto profissionalmente. 

 

Converse com sua equipe, demonstre suas 

ideias e como você vê determinada situação, dando 

e aceitando as opiniões de seus colegas, pois 

assim, você crescerá como profissional e 

aperfeiçoará o atendimento de qualidade. 

 

 

Seja compreensivo, utilize da empatia para 

ouvir seus colegas caso eles precisem de sua ajuda, 

pois da mesma forma, no momento que você 

precisar de um auxílio, eles estarão à disposição. 

Ninguém sabe de tudo e a cada instante algo novo é aprendido, isso se torna 

mais fácil aceitando ajuda e aceitando ajudar. 
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A maior parte da vida do ser humano ocorre no ambiente de trabalho, sendo 

assim faça do seu emprego uma extensão do seu lar. Considere seus colegas como 

uma grande família, seja atencioso com todos para que seu trabalho seja o mais 

prazeroso possível. 

 

 

 

Agindo dessa maneira, você fará com que a empresa prospere cada vez mais, 

pois trabalhando focando na paz e na harmonia, tudo será feito com capricho e 

cuidado. 

 

Qual é o significado de ser um Atendente de Farmácia? 

Significa ser competente e fazer o possível E o impossível para atender 

qualquer pessoa da melhor forma possível, independente de raça, cor ou classe 

social. 

Cada cliente deve se sentir importante, como se fosse único, pois eles são. 

Não deixe de ajudar uma pessoa que talvez precise de ajuda, mas tenha consciência 

do que você está fazendo. 

Demonstre segurança e eficiência agindo com sabedoria e sem vacilar em 

momento algum. Estar disposto a ajudar seus colegas também faz parte do perfil de 

um Atendente de Farmácia de sucesso. Sempre que alguém precisar de ajuda, 

estenda a mão, pois como já dito, você pode precisar. 
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Cumprir seus deveres, tais como manter o ambiente de trabalho limpo e 

organizado, receber mercadorias, conferir o estoque para que tudo esteja de acordo 

com o planejado, prateleira sempre limpa e devidamente higienizada. 

 

 

 

Uma das coisas mais importantes que o atendente de farmácia deve conhecer 

é os seus produtos, saber responder dúvidas dos seus clientes, o que ocorrerá 

frequentemente. 

Informe-se sobre qualquer troca de embalagens, lançamentos de novas 

medicações e produtos. Tudo isso engloba o dia a dia de um atendente de farmácia. 

Você deverá também ter conhecimento das fórmulas, posologia, indicações e 

contraindicações dos medicamentos, pois com certeza o cliente pode lhe fazer 

perguntas relacionadas a isso, e você, como profissional da saúde, tem a 

responsabilidade de se manter bem informado. 

No atendimento ao cliente, sempre aja como você gostaria que fosse tratado 

se fosse a uma farmácia. Você com certeza gostaria de atenção, um atendimento 

pessoal demonstrando interesse em ajuda-lo, não? 

Tenha sempre em mente o fato de que não existe cliente melhor que outro. 

Trate todos como gostaria de ser tratado. 

Isso fará com que o cliente note a importância que ele tem para você e assim 

cria o que chamamos de FIDELIDADE. 

Como formar uma equipe eficiente? 

  



 
 

 
 

   

 6 

Você deve sempre ter em mente o fato de que você não trabalha sozinho! 

 

Ajudando os colegas sempre com humildade e nunca sobrecarregando a si 

próprio com algum trabalho que poderia ser divido com outros colegas. 

 

 

Todos os conhecimentos e experiências que você tiver, compartilhe com seus 

colegas, pois assim, da mesma forma eles irão compartilhar os deles com você. 

Mas lembre-se de nunca deixar um ar de troca de informação, ensinando algo 

apenas se a pessoa lhe passar algo de volta. 

Toda e qualquer empresa tem um foco, não importando a área de atuação, 

esse foco é ser a MELHOR! 
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Sendo assim, sempre procure trabalhar em equipe, ajudando e aceitando 

ajuda quando necessário e evite criar algum tipo de rixa ou concorrência com seus 

colegas. 

Lembre-se também que todos cometem erros, em algum momento de sua vida 

você poderá estar exausto, tanto física como mentalmente. 

Os problemas, tanto pessoais como profissionais, se resolvem bem mais 

facilmente sem opiniões maldosas. 

 

Procure sempre ajudar quando solicitado, ou quando algum você perceber que 

algum colega não está muito bem, pergunte se ele não precisa de ajuda com algo. 

Você deve ter bem em mente que é seu dever ser educado e cordial com 

todos. 

 

 

 

Tenha respeito por todos os seus colegas de trabalho, se você tiver algum 

subordinado, sempre procure elogiar caso ele efetue uma tarefa corretamente. 

Mesmo sendo dever dele, sempre é bom ver que seu trabalho está sendo 

apreciado. Quem não gosta, não é? 

Estimule a organização no ambiente de trabalho, procure sempre seguir regras 

específicas de horários e cronogramas. 
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Esteja sempre de bom humor, por mais que isso as vezes pareça difícil. Evite 

as famosas “fofocas” ou observações inapropriadas. 

Quando tiver de tratar de algum problema com seu subordinado ou colega, 

nunca o faça na frente dos clientes. 

Chame a pessoa em uma sala ou escritório e explique exatamente o que ela 

está fazendo de errado e explique o porquê. 

Agindo dessa forma, você mostrará que respeita a pessoa e preocupa-se em 

não constranger ela em público. Agindo dessa forma, tendo sempre o foco no 

trabalho em grupo e não no individualismo, com certeza você criará uma equipe de 

sucesso. 

Agindo com liderança 
 

Existe o ditado de que algumas pessoas nascem para ser lideres, mas isso 

não impede qualquer um de nós de sermos também. 

Basta acreditar e trabalhar tendo algumas ideias importantes em mente. 

Acredite no seu potencial, você pode alcançar qualquer objetivo se tiver fé em 

si mesmo. 

 

Utilize a experiência que você adquiriu 

com o tempo, lembre-se sempre dos 

conselhos de familiares e amigos. 

Siga seus instintos, não tenha medo de 

arriscar. 
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Aceite críticas com humildade, isso mostrará que você é um ser humano 

coerente e sempre disposto a melhorar. 

Dê o exemplo, não exija de seus colegas que compram seus deveres se você 

não estiver cumprindo com os seus. 

Procure sempre especializar em seu trabalho, seja o melhor naquilo que faz, 

pois, muitos profissionais são dispensáveis, mas um profissional experiente e com 

domínio total da função que desempenha se torna NECESSÁRIO! 

Faça com que os colegas e cliente confiem em você! Demonstre o quanto 

você é competente e capaz de resolver qualquer problema.  

 

Seja responsável por sua equipe, nunca culpe alguém. Se na hora de acertar é 

uma vitória da equipe, no momento de errar, a equipe deve trabalhar junta para 

resolver o problema. 

Estas são apenas algumas dicas, utilizando elas e sua força de vontade, com 

certeza você será um grande líder competente e de sucesso. 

 

 

Valorize o seu Potencial! 

Seja uma pessoa otimista, sinta-se bem consigo mesmo e com seu trabalho. 

Lembre-se de investir na sua aparência, por exemplo, se estiver acima do 

peso, procure fazer uma dieta. Seja uma pessoa saudável. 

Encontre a área onde você se destaca e valorize esse potencial. 

Esteja sempre bem vestido, demonstrando assim que você é um profissional 

sério e preocupado com a impressão que irá transmitir. 
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Nunca deixe de estudar. Aprender nunca é demais, principalmente na sua 

área de trabalho. Não se prenda a ideias negativas, todos somos humanos e 

estamos à mercê dos erros, tendo bom humor e motivação fica tudo mais fácil de 

resolver. 

 

Tenha uma Postura Profissional Exemplar 

Para ser um profissional de sucesso, você deve saber distinguir o certo do 

errado, tanto na sua vestimenta, linguagem ou atitude. 

Nossa aparência é muito importante, pois a primeira impressão é a que fica. 

Sendo assim, mantenha sempre os cabelos bem penteados, unhas cortadas, barba 

feita ou aparada se utilizar, sem nunca exagerar em acessórios como batom e 

perfumes. 

 

Moral e Ética 
 

As regras de moral são o que nos fazem ser bem vistos na sociedade. 

A ética nos auxilia no cumprimento destas regras, fazendo com que andemos 

sempre pelo caminho da razão e dos bons costumes. 

A Moral e a Ética andam sempre de mãos dadas. 

 

Autopropaganda 
 

A propaganda pessoal tem uma grande importância na busca do sucesso 

profissional nos dias de hoje. Ela auxilia o profissional a conquistar seu espaço no 

mundo dos negócios. 
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Seja comunicativo, versátil, adapte-se a qualquer ambiente de trabalho. Seja 

um profissional polivalente. 

Seja uma pessoa entusiasmada, aja com bom humor sempre. Seja educado 

em todas as circunstancias, mesmo que esteja passando por algum problema 

pessoal. 

Um profissional eficiente sabe proteger sua imagem, mostrando sempre 

credibilidade ao renovar os próprios conhecimentos e crescer como pessoa. 

 

 

 

A autopropaganda não é algo que você criará do dia para noite, é um 

investimento a longo prazo, mas este investimento trará milhares de resultados 

maravilhosos para sua vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. 

O sonho de todos os profissionais é ter o que é necessário para vender no 

concorrido mercado de trabalho atual. 

Se você quiser fazer a diferença, sua principal preocupação deve ser você. 

Invista no aperfeiçoamento pessoal. Seja o melhor no que faz, proteja sua imagem e 

sempre que surgir uma oportunidade, se promova, mas nunca deixando de lado as 

noções de Moral e Ética. 
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Exercícios: 

 

1. O que significa ser um atendente de farmácia? 

 

2. Qual é uma das coisas mais importantes que o atendente de farmácia deve 

conhecer? 

 

 

3. Como podemos agir com liderança? 

 

4. Estar sempre bem vestido demonstra o que? 

 

5. A autopropaganda é feita do dia para a noite? 
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Aula 2 
 

Anatomia Humana 
 

 

Segundo a definição da medicina, o conhecimento da posição, formas, 

tamanho e relação entre as estruturas corporais, compõem a anatomia humana. 

Os nomes dados a este estudo são topográfica, descritiva e antropometria. 

 

 

Não são muitos os estudiosos que dominam todos os detalhes anatômicos e 

fisiológicos do corpo humano. 

A maior parte dos anatomistas, conhece algumas partes, como o sistema 

digestivo, nervoso, circulatório e etc. 

Satisfazendo-se assim com um conhecimento parcial do resto do corpo 

humano. Realizando a dissecação de cadáveres e pesquisando se exercita a 

anatomia topográfica. 

Já para a descritiva, ela exige mais exatidão e precisão para que seja 

utilizada apenas em casos extremos. 
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O estudo da anatomia destina-se a descobrir o que levou o corpo humano a 

ser o que é. A ciência fisiológica estuda o funcionamento dos organismos animais e 

vegetais. 

Na fisiologia, estudamos o funcionamento do aparelho circulatório, 

respiratório, reprodutivo e digestivo. 

Corpo Humano e Suas Divisões 

O corpo humano é basicamente constituído por cabeça, tronco (abdômen, 

pescoço e tórax) e membros (braços e pernas). 

Os tecidos e órgãos são compostos pelas células, fazendo com que todo o 

sistema funcione. Elas são constituídas por uma membrana, citoplasma e o núcleo. 

 

 

 

Pele – O Maior Órgão do Corpo Humano 

 

O órgão mais pesado e maior do corpo humano é a pele. Sendo composta 

por três partes unidas a epiderme, derme e a hipoderme. 
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Epiderme 
 

Ela é formada por 

diversas camadas de células, 

chamada de epitélio 

germinativo, que se multiplica 

constantemente, fazendo com 

que haja uma renovação 

contínua do tecido. 

A medida que as células 

epidérmicas vão envelhecendo, 

elas fabricam e acumulam queratina, um tipo de proteína que faz com que elas 

morram e criem uma nova camada. 

A epiderme é a camada externa da pele, tendo a função de formar barreiras 

protetoras, vetando a entrada de bactérias e micróbios. 

 

Derme 
 

A derme localiza-se entre duas partes, sendo formada por vasos, terminações 

nervosas e fibras. 

Quando transpiramos, glândulas chamadas sudoríparas localizadas na 

derme, iniciam o processo de drenagem do supor para fora da epiderme, 

refrescando assim o corpo humano. 

 

Hipoderme 
 

É a terceira e última camada da pele, sendo formada por células de gordura, 

ela une as outras partes ao corpo, acumulam energia para o organismo e fazem com 

que a  temperatura se mantenha. 



     

 16 

 

Sistema Osteomuscular 
 

É formado por ossos e músculos que complementam um ao outro. Tem a 

função de sustentar o corpo e proteger os órgãos vitais. 

São 3 tipos de músculos que formam o corpo humano, tendo cada um uma 

função específica: 

Cardíaco: Responsável pelo movimento do coração; 

Lisos: Responsável pela movimentação dos órgãos internos, como esôfago e 

demais órgãos que possuem contração involuntária. 

Estriados: Diretamente ligados aos ossos, eles são responsáveis pela 

movimentação do corpo. 

 

Órgãos dos Sentidos 
 

Os órgãos responsáveis pela 

percepção dos sentidos são 5: Pele: 

Responsável pelo sentido do tato; 

Língua: Responsável pelo paladar; 

Nariz: Responsável pelo olfato; Orelhas: 

Responsáveis pela audição; Olhos: 

Responsável pela visão. 
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Aparelho Respiratório  
 

A respiração é controlada através do 

sistema respiratório pelo cérebro. 

Quando o nível de oxigênio cai, o 

cérebro aumenta a velocidade, assim como 

a frequência respiratória, fazendo com que 

se normalize. 

Os pulmões são responsáveis pela 

parte principal de todo o sistema, eles são 

divididos em duas partes, cada um 

trabalhando por sua vez, divididos em 

seções, sendo que o pulmão esquerdo tem 

duas divisões e o direito três. 

A respiração tem início na boca e no 

nariz, indo logo em seguida para a garganta, laringe, atingindo o pulmão, 

promovendo uma troca entre dióxido de carbono e oxigênio. 

Os pulmões são recobertos por uma membrana muito fina chamada de 

pleura. Ela ajuda os pulmões a trabalharem em uma movimentação sem atrito 

dentro da cavidade torácica. 

Eles são divididos em brônquios que compõem as vias aéreas, chamados de 

“árvore brônquica”, por serem similares a uma árvore de cabeça para baixo. 

O sistema respiratório em si é responsável direto pela transferência de 

oxigênio para o sangue, suprindo o resto do organismo. 

Sistema Nervoso 
 

O sistema nervoso é composto por central e periférico, sendo formado por 

tecido nervoso, responsável por promover atividade muscular, monitorar os órgãos e 

sentidos, que com a ajuda dos neurônios e nervos, promovem o funcionamento 

ideal. 

Neurônios são células que recebem impulsos nervosos ou elétricos, 

passando estes impulsos por glândulas, músculos e etc. 
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Este sistema é formado por: 

Central: Cérebro, Medula espinhal e cerebelo. 

Periférico: Ramificações dos nervos da medula espinhal ou crânio. 

 

Aparelho Digestivo 
 

Ele é composto por diversos 

órgãos que promovem a absorção, 

digestão e absorção de nutrientes 

dos alimentos. 

A digestão inicia-se na boca e 

é responsável pela quebra das 

moléculas dos lipídios e carboidratos 

dos alimentos. 

 

 

Os principais órgãos digestivos 

são: 

Boca: Responsável pela 

mastigação promove a trituração dos 

alimentos. 

Glândulas salivares: Produzem 

a saliva que tem a importante função 

de quebrar o amido dos alimentos. 

Faringe: Promove a deglutição, ato de engolir. 

Esôfago: Conduz os alimentos ao estômago, após a formação do bolo 

alimentar. Fígado: Produz bile, responsável pela digestão de gordura. 

Vesícula Biliar: Faz parte do processo digestivo, armazenando a bile 

produzida pelo fígado. 

Estômago: Faz a digestão química através do suco gástrico. Pâncreas: 

Produz enzimas digestivas formadoras de suco gástrico. 

Intestino Delgado: Final da digestão química iniciada no estomago, gera a 

absorção dos nutrientes. 

Intestino Grosso: Armazena resíduos e promove sua expulsão. 
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Sistema Circulatório 
 

O coração é o órgão mais importante do sistema circulatório. 

Ele é responsável por bombear sangue através das veias, artérias capilares, 

obtendo-se assim dois tipos de circulação: pulmonar e sistêmica. 

A sistêmica transporta o sangue oxigenado, do ventrículo esquerdo para o 

resto do corpo. 
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Retornando após a troca de fases, trazendo o sangue com pouco oxigênio até 

o átrio direito. 

Já a circulação pulmonar, carrega o sangue do ventrículo direito para os 

pulmões e leva o sangue já oxigenado para o átrio esquerdo. 

 

O sangue é formado por uma combinação de elementos celulares e 

nutrientes, formado por fatores de coagulação, pelo plasma que é a parte líquida, 

anticorpos e células sanguíneas. 

 

Estrutura Circulatória: 

 

Veias ou vasos: Trazem o sangue de volta ao coração. 

Artérias: Vasos que conduzem o sangue oxigenado do coração para o resto 

do corpo. Capilares: Vasos minúsculos existentes em toda a extensão do corpo. 
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Exercícios: 

 

1. Segundo a definição da medicina, o que compõe a anatomia humana? 

 

 

2. O corpo humano é basicamente constituído pelo que? 

 

 

3. Qual é o maior órgão do corpo humano? 

 

4. Quais são os órgãos dos sentidos? 

 

5. Quem controla a respiração? 
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Aula 3 
 

Na aula anterior falamos sobre Anatomia Humana. 

Na aula de hoje teremos um foco em um assunto similar e de vital importância 

para o atendente de farmácia. 

Falaremos sobre as doenças mais frequentes. 

 

 

Alergias 
 

As alergias se enquadram entre as mais comuns 

e frequentes afecções, ela tem origem respiratória como 

a asma, bronquite, rinite ou de pele como dermatites e 

urticária. 

Em qualquer órgão ou sistema do corpo humano 

pode-se ter alergia. 

Suas principais características são coceira na 

garganta, nariz entupido, espirros, afonia e tosse. 

 

Caso o organismo detecte alguma substancia 

irritante ou nociva, como pólen, poeira ou bolar e caso de alguma substância irritante 

entre em contato com a pele, os sintomas serão de ardência, prurido (coceira) e 

vermelhidão. 

O tratamento para alergias tem de ser feito tendo como base anti-

histamínicos e antialérgicos, sempre sendo receitados de acordo com a gravidade 

da alergia. 

Outra afecção alérgica é a asma, normalmente causada por mofo, fortes, 

poeira, ácaros, lugares fechados entre outros fatores. 
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Uma ótima forma de prevenir a asma é a pratica da natação, ela tonifica os 

pulmões e melhora a respiração. 

A forma de tratar a asma, geralmente feita com medicamentos específicos, 

como corticoides, inalatórios e bronco-dilatadores. 

 

Tosse 
 

A tosse é a principal forma do organismo 

expelir substancias e resíduos nocivos, como 

bactérias, fungos, poeira, etc. 

A tosse pode ser iniciada por diversos 

motivos. 

A presença de um corpo estranho nas vias 

aéreas pode desencadeá-la. Assim como o 

aumento de secreções ou muco. 

Ou ainda alguma infecção brônquica ou 

viral. 

Uma das causas mais comuns da tosse é o consumo de cigarros. 

Sendo também culpado pela maioria dos acessos de asma, enfisema 

pulmonar e dores de garganta. 

Podemos dizer que existem dois tipos de tosse. 

Tosse produtiva, com a presença de secreções e líquidos. 

Tosse Seca ou Improdutiva, que se difere da outra por não conter muco. 

Normalmente para aliviar os sintomas da Tosse, deve-se aumenta a ingestão 

de líquidos. Mantenha o ambiente sempre úmido com vaporizadores, o médico pode 

receitar medicamentos como expectorantes, xaropes e antialérgicos de acordo com 

a gravidade da tosse. 
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Prisão de Ventre 
 
 

Conhecida normalmente como prisão de ventre, a constipação intestinal, é 

definida como a dificuldade ao se evacuar ou promover o esvaziamento intestinal. 

As principais causas da prisão de ventre são baixa ingestão de líquidos, 

alimentação inadequada pobre em fibras e vida sedentária. 

Para o tratamento da prisão de ventre existem medicamentos naturais, 

promovendo assim a reeducação intestinal. 

 

Bem como um dieta balanceada com verduras, frutas e cereais, sempre 

evitando produtos ricos em açúcar e lácteos. 

 

Micoses 
 

São caracterizadas por infecções nas unhas, pele e pelos ocasionais fungos, 

presentes em animais e pessoas infectada, causando um grande desconforto nas 

áreas afetadas. 
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As micoses que geralmente aparecem nos dedos, são chamadas de frieiras. 

Todavia, elas podem se manifestar em outros locais, como nas virilhas 

ocasionando irritação e manchas vermelhas. 

Frieiras podem aparecer na barba e cabeça, provocando escamações e 

queda de pelos. As micoses devem ser tratadas com atimicóticos, geralmente 

apresentados em pomadas, cremes, sprays e pós. 

A prevenção é feita basicamente mantendo uma boa higiene, enxugando bem 

os pés após o banho. 

Quando estiver em algum banheiro público ou de algum clube, sempre ande 

de calçados. 

Prefira utilizar meias de algodão, evitando as de nylon. 

Dores de Cabeça 
 

Normalmente são ocasionadas por problemas emocionais, como ansiedade, 

tensão ou por motivos de doenças como glaucoma, sinusite entre outras. 

 

Os sintomas ainda podem variar, como duração e intensidade distintas, 

podendo parecer latejante, como uma pressão craniana ou mandibular. 

A dor pode ter origem tanto na parte externa quanto interna do crânio. Não há 

um tratamento preventivo para se evitar dores de cabeça. 

Porém, existe um tratamento curativo, mediante analgésicos, remédios para a 

circulação e anti-inflamatórios. 
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Lembrando que em todos os casos deve-se descartar problemas mais 

graves, procurando ajuda especializada. 

 

Pressão Arterial 
 

A pressão arterial é a pressão dentro dos vasos sanguíneos de todas as 

pessoas. Ela faz com que o sangue circule no organismo. 

A cada batida do coração, o sangue é jogado por entre artérias e vasos. 

 

As artérias possuem bandas elásticas que se esticam e relaxam, mantendo a 

circulação do sangue em todo o organismo. 

 

Cada batimento gera uma determinada propulsão de um volume de sangue, 

passar pelas artérias através da aorta. 

Elas se contraem, fazendo com que o sangue o sangue circule para frente, 

por meio desta pressão, o sangue chega a todos os extremos do corpo. 

A todo o instante a pressão arterial vai variando, seguindo um ciclo de um 

batimento cardíaco a outro. 

A força é máxima no momento em que o coração empurra o sangue pela 

aorta. 

Esta fase dentro do ciclo cardíaco chama-se sístole, mais conhecida como 

pressão arterial sistólica. 
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A energia é mínima sempre antes do próximo batimento cardíaco. 

Nesse momento é gerada uma pressão arterial menor, chamada diástole, 

mais conhecida como pressão arterial diastólica. 

Portanto, no momento de medir a pressão, você deve saber que o primeiro 

número, ou o maior, é chamado de sistólico e corresponde à pressão da artéria no 

momento em que o sangue é bombeado pelo coração. 

Já o segundo número, ou menor, chama-se diastólico, e corresponde à 

pressão no momento de relaxamento do coração após uma contração. 
 

Geralmente costuma-se dizer que o valor 120/80 mmHg é o valor normal, 

porém dependendo da idade, causas genéticas e peso, medidas de até 140/90 

mmHg, podem ser consideradas normais. 

Normalmente a pressão arterial é medida pelo braço, o equipamento usado 

como padrão é o esfigmomanômetro, e para auscultar os batimentos, usa-se o 

estetoscópio. 

Práticas como esportes e uma dieta saudável normalizam a pressão arterial, 

dispensando-se assim o uso de medicamentos anti-hipertensivos. 

Estamos chegando ao fim de nossa terceira aula de Atendente de Farmácia. 
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Exercícios: 
 

 

1. Qual a origem das alergias? 

 

2. O que o organismo faz por meio da tosse? 

 

3. O que é constipação intestinal? 

 

 

4. O que são micoses? 

 

 

5. Dores de cabeça normalmente são ocasionadas pelo que? 
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Aula 4 

 

Indústria Farmacêutica 
 

Na aula de hoje falaremos sobre um assunto muito importante, a Indústria 

Farmacêutica. A Indústria farmacêutica é um mercado que vem crescendo a muito 

tempo, movimentando milhões em pesquisas, ele busca a todo instante novas 

formulações e soluções para doenças, assim como fisioterápicos e cosméticos. 

A quantidade de produtos é quase infinita, possuindo cada um as duas 

próprias dominações e indicações, ditadas de acordo com o tipo de mal ou doença. 

Os profissionais da indústria farmacêutica estão sempre estudando e 

descobrindo novas substancias, fazendo com que este mercado gere bilhões de 

dólares. 

Medicamentos são normalmente formados por Número do lote e data de 

validade, Telefone do fabricante para atendimento ao consumidor, lacre, Número de 

registro no Ministério da Saúde e Item de segurança. 

 

 

Tipos de Medicamentos 
 

Medicamentos Genéricos: São medicamentos em que a formulação é idêntica 

aos medicamentos de referência, tendo realizado o teste de bioequivalência junto a 

ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), provando assim possuir o 

mesmo efeito do de referência. 
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Medicamentos de Referência: São medicamentos que possuem registro junto 

ao ministério da saúde, por meio da ANVISA, possuindo efeito e eficiência 

comprovados. Similares: Possuem a mesma formulação dos remédios de referência, 

porém, diferente dos genéricos, possuem nomes comerciais. 

 

Medicamentos Fitoterápicos e Homeopáticos 

De origem vegetal, o medicamento fitoterápico é processado e obtido através 

da tecnologia farmacêutica. 

Ele é normalmente derivado de drogas e vegetais como extrato, suco, óleo, 

ceras e outras partes retiradas de inúmeras plantas. 

Possuem diversos componentes fitoquímicos, promovendo um efeito 

terapêutico, assim como efeitos colaterais. 

Os Homeopáticos fornecem ao paciente pequenas doses dos agentes que 

ocasionam o mesmo sintoma as pessoas, quando são expostas a uma quantidade 

maior. 

 

Funciona da mesma forma que uma vacina, porém, em sua maior parte, feita 

por elementos naturais. 

A cura para pessoas que utilizam esse tipo de tratamento é lenta e gradativa, 

não apresentando efeitos colaterais. 

 

Medicamentos e suas Tarjas 
 

Segundo o ministério da saúdo, os medicamentos são classificados por suas 

tarjas, vamos falar sobre cada uma delas. 

 

Não Tarjado (populares 

ou OTC): São de venda livre, 

tendo poucos efeitos colaterais ou 

contra indicações. A maior parte 

destes medicamentos é exposto 

em prateleiras, facilitando o 

acesso aos clientes. 
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Tarja Vermelha Sem Retenção de Receita: Para este tipo de 

medicamentos, é obrigada a prescrição de receita médica, mas nesse caso, não é 

necessário que a mesma seja retida. 

Na tarja vermelha está escrito: “Venda sob prescrição médica”. Estes 

medicamentos possuem sérios efeitos colaterais se forem utilizados incorretamente. 

 

Tarja Vermelha Com Retenção de Receita: Funcionam da mesma forma, 

porém possuem no corpo da embalagem a seguinte mensagem: “Só por ser vendido 

com retenção de receita”. 
 

Tarja Preta: Esses medicamentos tem ação sedativa ou ativadora do sistema 

nervoso central. 

Só podem ser vendidos por meio de um receituário específico, e o mesmo 

deve ser retido. 

Na tarja preta bem impresso: “O abuso deste medicamento pode causar 

dependência. ” 
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Classes de Medicamentos 
 

Analgésicos e Antitérmicos (Antipiréticos) 

Atuam na inibição de enzimas, catalisando a biossíntese das prostaglandinas, 

impedindo assim a sensibilidade dos receptores de dor. 

Eles aliviam a dores leves, alguns deles funcionam até como anti-

inflamatórios. 

Anestésicos 

Eles produzem analgesia, são utilizados normalmente em cirurgias nas quais 

é necessário um efeito de relaxamento. Eles funcionam de forma inalada ou injetada. 

 

 
 

Antiácidos Digestivos e Antieméticos 

Os antiácidos são usados no controle de sintomas como azia, indigestão e 

refluxo gástrico. 

Geralmente possuem base de hidróxido de alumínio, magnésio e cálcio. Eles 

auxiliam na digestão, promovendo a reposição de enzimas digestivas. 
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Antialérgicos 

São utilizados para combater alergias e seus sintomas. As alergias funcionam 

por meio de ação do organismo quando algum fator ou elemento causa 

hipersensibilidade. 

Isso faz com que ocorra uma reação alérgica, fazendo com que o corpo 

fabrique histamina, um agente inflamatório. 

 

Antibióticos 

Eles são capazes de neutralizar a ação das bactérias, impedindo o seu 

crescimento e matando-as. 

São normalmente utilizadas no combate a infecções como dor de garganta, 

ouvido ou pulmão. Somente um médico saberá dizer quando é necessário utilizar 

estes medicamentos. 

Os antibióticos já são utilizados a mais de 50 anos, sendo a penicilina uma as 

formulas mais antigas. 

Anti-Inflamatórios 

Eles contêm, controlam e até mesmo proporcionam cura de diversos tipos de 

inflamações. 

 

Anticoncepcionais 

Medicamento com base hormonal, que ao serem utilizados de maneira 

correta, atuam inibindo a ovulação, suprindo os hormônios, alterando o muco 

cervical, o que dificulta a movimentação dos espermatozoides, evitando assim a 

implantação do ovo. 
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Antigripais 

Como o próprio nome indica, são utilizados no tratamento de gripes e 

resfriados. 

Anti-hipertensivos 

Promovem a estimulação dos receptores centrais, diminuindo assim a 

pressão arterial. São utilizados no tratamento de pressão alta. 

 

Antissépticos 

São utilizados visando evitar e destruir a reprodução de micro-organismos, 

sendo utilizados principalmente na limpeza da área infectada, com função de 

esterilização. 

Descongestionantes 

 

Estimulam os receptores adrenérgicos no musculo liso vascular, promovendo 

assim uma vasoconstrição de arteríolas nasais, reduzindo o fluxo sanguíneo, 

levando ao descongestionamento nasal. 
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Diuréticos 

Aumentam a excreção de água no organismo. Normalmente são utilizados no  

tratamento de edemas, também ajudam na hipertensão, sendo sempre indicados 

nos casos de glaucom. 

 

Expectorantes 

Estimulam e facilitam o deslocamento dos fluidos irritantes. Indicados 

normalmente em casos de tosse irritante. Ao serem utilizados de forma correta, 

promovem a excreção do muco, facilitando sua eliminação. 

 

Vitaminas 

São de grande importância a todos as criaturas, fazendo parte do próprio 

metabolismo. Ao ter uma dieta balanceada, a pessoa ingere a quantidade 

necessária de vitaminas, não sendo necessário toma-las como medicamentos. 

 

Formas e apresentações de medicamentos 
 

Aerossol: Embalados em frascos com 

válvulas, contendo o princípio ativo em cristais, 

conjugado a um gás. 

Capsula: Dois cilindros, que encaixam um 

no outro, contendo em seu interior o 

medicamento. 

Colírio: Produzidos utilizando soro fisiológico ou agua como veículo, 

associado ao princípio ativo. 

Locutório: Obtido através da junção do princípio ativo com glicerina, solução 

antisséptica e adstringente. 
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Comprimido: Fazendo-se a compreensão do princípio ativo associado ao 

amido, talco ou outro veículo, obtêm-se comprimidos simples. 

 

 

Creme: São rapidamente absorvidos, são produzidos através da associação 

do princípio ativo com a substancia aquo-gordurosa. 

Drágeas: Similares a comprimidos, são revestidos com polímeros de açúcar, 

sendo que sua absorção é intestinal. 

Elixir: Álcool misturado ao princípio ativo do medicamento. Enema: Água, 

glicerina e princípio ativo. 

Gel: Substancia gelatinosa e gordurosa com princípios ativos. Gotas: 

Fórmulas concentradas, tendo a água como veículo principal. 

Injetável: Possuem diferentes meios de aplicação, utilizam veículos aquosos 

ou oleosos. 

 

Pastilha: Possui como veículo principal o açúcar, gelatina ou goma. Tem 

efeito muitas vezes anestésico. 

Pó: Talco e amido são utilizados como veículos, como o princípio ativo pode 

ser efervescente ou não. 

Pomada: Seu princípio ativo é associado a veículos gordurosos, como a 

vaselina, lanolina e outros. 

Sabonete: O líquido é composto por saponificantes, espessantes água e 

princípio ativo. Já o sólido possui a única diferença de ser resfriado de diversas 

formas. 
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Xarope: Grande quantidade de açúcar, adicionados a água destilada e 

princípio ativo. 

 

Armazenamento de Medicamentos 
 

A armazenagem de medicamentos na farmácia inicia-se no recebimento das 

mercadorias. 

Deve-se observar no momento do recebimento a nota fiscal, quantidade de 

volumes e condição das embalagens. 

Sempre verifique a data de fabricação e a validade, evitando assim o prejuízo 
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de sua empresa. 

Armazenamento e Acondicionamento 

Cada farmácia e drogaria adotam um determinado 

método de armazenamento de acordo com sua 

necessidade. 

No momento da estocagem, sempre esteja atento, 

para que não coloque produtos em locais indevidos. 

Deixe sempre o lado com a validade bem visível e 

procure manter os produtos sempre em um fácil acesso. 

 

Medicamentos na área de Venda 

Na área de venda, procure deixar os medicamentos sempre bem organizados 

por . As prateleiras e balcões devem estar sempre limpos e organizados. 

Atenção especial deve ser dada aos produtos controlados, psicotrópicos, 

sedativos e antidepressivos. 

Vacinas, insulinas devem estar sempre sobre refrigeração tendo a 

temperatura controlada para evitar variações na mesma e não acabar 

comprometendo a validade e eficácia dos medicamentos. 

 

Medicamentos controlados 

 

A1 e A2: Entorpecentes cm receita de notificação A, na caixa possuem uma 

tarja preta, com a seguinte descrição: “Venda sobre prescrição médica – Atenção 

pode causar dependência física ou psiquica.” Receitas são amarelas com validade 

de 30 dias. 

A3: Psicotrópicos que estimulam o sistema nervoso central. 

B1 e B2: Utilizada para ansiolíticos, tranquilizantes, indutores de sono e 

antiepiléticos e a B2 para Anorexígenos. Normalmente possuem suas receitas na 

cor Azul com a notificação B. 

C1, C4, C5: Receita branca para antidepressivos, anestésicos, antiepiléticos e 

para tratamento de acne. 

C2: Receita branca, mas especial, acompanhada por um termo de risco e 

consentimento, assinado e preenchido pelo próprio paciente. 
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Exercícios: 

 
1. Medicamentos são normalmente formados pelo que? 

 

2. O que são medicamentos genéricos? 

 

3. O que são medicamentos similares? 

 

4. Qual o efeito dos medicamentos de Tarja Preta? 

 

5. Como os analgésicos atuam? 
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Aula 5 

Bula 
Na aula de hoje abordaremos dois temas importantíssimos. Primeiro veremos 

a forma correta de interpretar as bulas. Logo em seguida falaremos sobre 

atendimento ao cliente. 

 

Todos os medicamentos possuem suas próprias especificações de acordo 

com a indicação. É muito importante para o atendente de farmácia seguir todas 

estas informações ao pé da letra. 

 

Mas como interpretar da forma ideal a bula? Vamos aprender agora. 

Nome do medicamento: A primeira coisa que é vista na bula, é o nome 

comercial do medicamento, seguido pelo genérico. 

Apresentação e Composição: A apresentação traz a forma em que se 

apresenta o medicamento, como: solução, xarope, comprimidos, drágea e etc. Além 

disso, encontramos também a composição do medicamento dizendo o nome de 

cada componente de sua fórmula, por exemplo: Dipirona sódica, comprimidos de 

500mg – contém 20 unidades. 

Informações ao paciente: Noções básicas, a serem seguidas pelo paciente, 

sendo elas informações como armazenamento correto, validade e fabricação. 

Também nesse local existem informações aconselhando manter o medicamento fora 

do alcance de crianças e animais. 

Informações técnicas: Explica o modo de ação do medicamento e o grupo 

farmacológico ao qual pertence. 

Indicações: Através delas, sabemos para que é, e quando usar determinado 

medicamento. 
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Contra indicações: Explica basicamente quem pode ou não utilizar 

determinado medicamento. 

 

Precauções: Cuidados necessários ao utilizar o medicamento, por exemplo: 

“Não ingerir concomitante com bebidas alcoólicas, tomar em jejum, ficando 30 

minutos sem se alimentar”. 

 

 
 

Reações Adversas: Reações ou efeitos que eventualmente podem ocorrer em 

pacientes específicos, como náuseas, dores de cabeça e etc. 

Interação Medicamentosa: Alertam que ao utilizar medicamentos em 

conjunto, problemas no organismo podem vir a ocorrer. 

Posologia: Informa a dose exata que deve ser tomada pelo paciente, assim 

como os horários em que deve ser tomado. 

 

Superdosagem: Contém informações sobre o que fazer caso o usuário tome 

uma quantidade acima do permitido ou indicado. 

Fabricante: Mostra todas as informações necessárias do fabricante, como 

Nome, CNPJ, endereço, CRF e registro junto ao ministério da saúde. 
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Atendimento ao Cliente 
 

Seja sempre cordial e respeitoso ao dirigir-se ao cliente, se possível, tente 

sempre chamá-lo pelo nome. 

Não se esqueça de estar sempre sorridente, um sorriso pode fazer muito bem 

a uma pessoa que esteja com problemas. 

 

Em um bom atendimento, o que não pode faltar é respeito e confiança, pois 

quando você respeita a todos e tem confiança no que faz, você está dando os 

primeiros passos para se tornar um profissional de sucesso. Conheça os produtos 

que fazem parte do seu ambiente de trabalho, saiba as fórmulas, leia as bulas, 

esteja a par dos efeitos colaterais e das indicações e contraindicações dos 

medicamentos. 
 

Tendo tais conhecimentos, poderemos sanar quaisquer dúvidas que possam 

surgir no momento do atendimento. 

Caso você não tenha conhecimento ou esteja em dúvida, nunca invente 

respostas, peça sempre ajuda a seus colegas, evitando assim transmitir informações 

erradas aos clientes. 

Ofereça ajuda aos clientes sempre que ocorrer uma oportunidade. 

Muitas vezes uma palavra amigável acalmará uma pessoa que está 

angustiada com a sua doença. 

Você pode ser a única pessoa a ter contato com o cliente, sendo assim o 

porta voz e representante direto de toda a farmácia onde trabalha. 

Lembre-se que as vezes os clientes preferem pagar um pouco mais e serem 

bem atendidos do que procurar pelo menor preço, porém, com um pior atendimento. 

As palavras Obrigado e Por Favor devem ser a sua principal ferramenta no 
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atendimento ao cliente. 

Cada cliente é único, possuindo suas características individuais, sendo assim, 

pergunte e descubra as necessidades dos seus clientes. 

Ao atender uma pessoa e ver que outra acabou de entrar, sorria, mostre que 

já a viu  e estará atendendo-a o mais rápido possível. 

Sempre seja sincero e fale a verdade sobre os produtos que está vendendo, 

não há nada mais desagradável do que um atendente desinformado, que distorce a 

realidade para vender o produto. 

 

Seja Criativo 

Ser criativo fará com que você se 

diferencie dos outros, alavancando sua 

carreira. 

Procure descobrir maneiras de 

solucionar os problemas que aparecem, 

sempre de uma forma otimista, pois o otimismo vê o lado bom até mesmo das 

coisas ruins, e o pessimista vê o lado ruim das coisas boas. 

Você pode treinar tentando resolver problemas que aparentemente não tem 

solução com dedicação e competência, as ideias fluem e sua criatividade fará toda a 

diferença. 
 

Utilize sempre a sua experiência em momentos anteriores, lembre-se de 

como você fez para solucionar um problema similar anteriormente e use a mesma 

estratégia. Seja inovador! 

 

Vamos falar agora sobre algumas dicas para 

ser criativo: Tente ver as coisas que os outros não 

veem. 

Prestando-se atenção, tudo tem resposta. 

Aja sempre com cautela, não seja 

displicente. 

Leia muito, tenha sede por aprender. Conhecimento nunca é demais. Pense 

grande, tenha sonhos, acredite em você e no seu potencial. 

Seja um profissional otimista. Seja diferente, não copie, crie! Faça história, 

deixe sua marca. 

 



 
 

 

   

 44 

Atendimento Telefônico 
 

Para que um atendimento telefônico funcione 100%, você deve realizá-lo com 

rapidez e eficiência. 

Fale pausadamente, para que o cliente entenda claramente as respostas e 

perguntas. Inicie sempre falando o nome da empresa, seu nome e cumprimentando 

a seguir, por exemplo: “Farmácia Flores, João, boa tarde!”. 

 

Pergunte sempre como pode ajudar o cliente, caso precise verificar algum 

item no estoque, solicite que ele aguarde um momento. 

Pergunte o nome do cliente, saiba sempre com quem você está falando, seja 

educado. Atenda a qualquer ligação como se fosse a mais importante de sua vida e 

da maneira que você gostaria de ser atendido. 

Sempre que precisar anotar um recado, faça isso com boa vontade. 

Sua prioridade deve sempre ser a entrega solicitada pelo telefone, nunca 

prometa o que não pode cumprir. 

Nunca faça com que o cliente se canse de esperar, marque o horário para 

entregar sempre com algum tempo de sobra, se preparando assim para imprevistos. 

Resumindo, seguem alguns pontos importantes: 

Atenda ao telefone com agilidade, não deixe o telefone tocar várias vezes. 

Inicie o atendimento sempre com o nome da empresa. Seja alegre e gentil, sempre 

de bom humor. 

Toda a ligação é importante, não importa o tamanho nem o valor da venda. 

Não demore, dê respostas rápidas e claras. 

Ao transferir uma ligação, faça isso de forma rápida. 

Agradeça sempre, diga o quando a ligação daquele cliente em especial é 

importante. Essa são apenas algumas regras básicas e simples a serem seguidas e 

que com certeza darão resultado. 

Encerramos assim nossa quinta aula de Atendente de Farmácia. 
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Exercícios: 
 

1. O que são as informações ao paciente que consta na bula? 

 

2. Na bula, o que são as Indicações? 

 

3. O que não pode faltar em um bom atendimento? 

 

4. O que nunca devemos fazer caso não soubermos uma resposta? 

 

5. No atendimento telefônico, existem ligações mais importantes que outras? 

 

 



 
 

 
 

   

 46 

Aula 6 
 

Administração de Medicamentos 
 

Existem diversos tipos 

de aplicação para inúmeros 

medicamentos no mercado, 

cada um contendo sua própria 

indicação. 

É de vital importância 

que sigamos sempre as 

orientações medicas e dos 

fabricantes, pois medicamentos 

podem ser utilizados de forma 

interna ou externa. 

Os de aplicação interna são todos os medicamentos que são ingeridos via 

oral, passando logo em seguida pelo aparelho digestivo. 

 

Já os medicamentos de uso externo, são os aplicados diretamente na pele, 

sendo absorvidos pela mesma. 

Ainda existe a aplicação injetável que é feita utilizando injeções. 

Vamos agora conhecer alguns termos que definem muito bem a aplicação de 

diversos medicamentos: 

 Anal ou Retal: Aplicação de medicamentos por via anal. 

 Assépticos ou de Limpeza: Utilizados geralmente para a higienização 

de lentes de contato e outros. 

 Nasal: Aplicação através das vias nasais. 

 Oftálmica: Aplicação diretamente feita na mucosa ocular.  

 Oral: Aplicação pela boca, através da deglutição. 

 Otológica: Medicamento é aplicado no ouvido.  

 Parental: Aplicação injetável. 

 Pulmonar: Utiliza as narinas e boca como via de entrada.  
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 Tópico: Aplicação direta sobe a pele ou couro cabeludo. Vamos falar 

agora sobre as aplicações injetáveis. 

Exige conhecimento e precisão, pois um erro pode muitas vezes ser até fatal. 

 
 

Existem vários tipos de aplicações: intramuscular, subcutânea, intradérmica e 

endovenosa. 

Existem também alguma seringas específicas para cada tipo de situação, elas 

variam de acordo com o volume do medicamento a ser aplicado. 

As agulhas também possuem variações de comprimento e diâmetro de 

acordo com o medicamento a ser injetado, tamanho do paciente, estrutura física, 

peso corporal e idade. 

Ao utilizar a seringa e agulha ideal para cada aplicação, você estará tornando 

a aplicação menos dolorosa para o paciente. 

Vamos citar agora alguns itens que devem sempre estar presentes em uma 

sala de aplicações. 

 

Itens para Sala de Aplicações: 

 

 Alcool a 70% e Algodão. Bancada para preparo. 

 Cadeira e Garrote. 

 Lixeira com pedal e tampa revestida com saco plástico.  

 Luvas. 

 Pia. 

 Recipiente de descarte de seringas, agulhas e ampolas.  



 
 

 
 

   

 48 

 Sabonete. 

 Seringas e agulhas.  

 Suporte para o braço.  

 Toalha. 

 Torneira. 

A sala de aplicação de injeções deve seguir sempre as normas de vigilância 

sanitária. 

Sempre que houver a necessidade do descarte do material utilizado, o 

mesmo deve ser descartado em coletores de paredes rígidas, feitos especialmente 

para esse tipo de uso. 

Nunca se deve jogar seringas e agulhas em lixo comum. Vamos conhecer 

agora a Aplicação Intramuscular. 

Esse tipo de aplicação é feito diretamente no músculo, que devido a possuir 

diversos vasos sanguíneos, facilita a absorção dos medicamentos. 

 
 

As injeções devem ser sempre profundas, com agulhas específicas, com 

ângulo de 90 graus, para que não haja retorno do medicamento. 

Vamos falar agora sobre os músculos utilizados para a aplicação de injeções. 

Braço: Músculo deltoide, ou região deltoideana, possui vários nervos e vasos 

sanguíneos, possui também uma pequena passa muscular, sendo o local para 

aplicação mais dolorido e sujeito a complicações, ele deve ser evitado. 
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O volume máximo que pode ser aplicado na região do braço é 3ml. 

Nádega ou Glúteo: Local que possui músculos ideais para a aplicação em 

crianças e adultos. 

São músculos mais amplos, que possuem diversos vasos sanguíneos. 

Deve-se ter cuidado na aplicação para não se acertar o nervo ciático, 

presente neste local. 

A aplicação deve ser feita na parte superior externa da nádega em local 

afastado ao nervo. 

O volume máximo para aplicação nesse local é de 2ml em crianças até 2anos 

e 5ml em adultos. 

Quadril: O local mais indicado para injeções, porém pouco utilizado, por 

desconhecimento tanto do paciente como do aplicador. 

A aplicação é feita nos músculos glúteos laterais, que recobre o osso ilíaco. O 

volume máximo recomendado para a sua aplicação é de 5ml em adultos. 

Coxa ou Vasto Lateral: Esse músculo vai do quadril até o joelho, sendo 

assim, um músculo alongado. 

Ele localiza-se na parte externa na coxa. 

Não é aconselhável que haja aplicações frequentes nessa área por sua 

aplicação ser dolorida e sujeita a sangramentos. 

O volume máximo recomendado é de 4ml para adultos e 2ml para crianças. 

Aplicação Subcutânea: Esse tipo de aplicações são especificas para medicamentos 

de absorção mais lenta que as demais, porém, mantém a mesma eficácia. 

 

 
 

Ela é realizada no tecido subcutâneo que se localiza entre a pele e o 

músculo. 
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Essa aplicação normalmente é indolor, para isso são utilizadas seringas e 

agulhas mais curtas e de melhor calibre. 

O volume máximo recomendado por aplicação é de 3ml. 

Aplicação Intradermica: Realizada geralmente para vacinas e testes alérgicos, 

sendo aplicada na camada mais profunda da pele do paciente, a derme. 

Geralmente é aplicada na parte interna do antebraço. O volume máximo por 

aplicação é de 1ml. 

É recomendado que não seja utilizado álcool ou derivados na aplicação. 

Aplicação Endovenosa ou Intravenosa: Aplicação feita direto na veia, é a 

forma de ação mais rápida para absorção do medicamento. 

Ela é ideal para a aplicação de grandes quantidades de medicamento. 

Sua aplicação indolor também é muito utilizada para nutrição parental, como 

soros e antibióticos. 

Na próxima aula continuaremos a falar sobre a administração de 

medicamentos. 
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Exercícios: 

 

1. Quais são os medicamentos de aplicação interna? 

 

2. Que normas a sala de aplicação de injeções deve seguir? 

 

3. Podemos jogar seringas no lixo comum? 

 

4. Que tipos de aplicações existem? 
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Aula 7 
 

 

Administração de Medicamentos – II 
 

Primeiramente, vamos falar sobre algumas orientações quanto a forma de 

uso dos medicamentos. 

Comprimidos ou cápsulas: Devem ser tomadas com água, sendo alguns 

tomados em jejum. 

Outros ainda, devem ser tomados logo após as refeições para que seu efeito 

não seja comprometido. 

 

Devem ser tomados inteiros, salvo na indicação médica. 

Comprimidos Sublinguais: Devem ser colocados abaixo da língua, esperando 

sua total dissolução. 

Depois de ter certeza que o medicamento já foi dissolvido, deve-se engolir a 

saliva, e só então tomar água. 

Supositórios: É necessário lavar as mãos antes da aplicação. Deitar de lado, 

introduzir o supositório no anus o mais profundamente possível, permanecendo 

deitado por alguns minutos. 

Em caso do supositório estar com uma consistência mole, coloque-o na 

geladeira por alguns minutos, para facilitar sua utilização. 

Spray de Garganta: Deve-se abrir bem a boca, aplicando o medicamento, em 

toda a área pertencente a garganta. 
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Por alguns minutos é recomendado que o paciente não engula saliva, 

evitando também tomar qualquer tipo de líquido pelo maior tempo possível. 

Spray Nasal: O paciente deve assoar o nariz e aplicar o spray com a cabeça 

na posição vertical, repetindo a operação em ambos os lados. 

 

 
 

Gotas nasais: Deve-se 

primeiramente assoar o nariz, logo em 

seguida pingar ou colocar nas narinas a 

quantia prescrita pelo médico. 

É muito importante que você 

fique com a cabeça inclinada para trás. 

Inspire profundamente e volte a 

posição normal. 

Colírios e Pomadas oftálmicas: 

Deve-se inclinar a cabeça para trás, 

puxar a pálpebra inferior para baixo e 

pingar o colírio. 

Sempre deve-se tomar cuidado 

para não deixar o frasco ter contato com o olho. Depois de aplicado, feche os olhos 

por alguns instantes. 

No caso de pomadas oftálmicas, o procedimento é o mesmo. 

Gotas Otológicas: Deve-se sentar com a cabeça inclinada para o lado, 

puxando-se a orelha de forma que aumente a abertura do ouvido. 

Ao fazer isso você facilitará a entrada do medicamento. 

Após a aplicação, mantenha o paciente nessa posição por algum tempo, 

garantindo a eficácia do produto. 

Cápsulas, óvulos e comprimidos vaginais: Antes de tudo, deve-se lavar bem 

as mãos. 

Deite na cama de barriga para cima, dobre seus joelhos e apoie os pés na 

cama. Coloque o produto no aplicador e logo em seguida introduza-o na vagina o 

mais profundamente possível, empurrando o êmbolo e retirando o mesmo em 

seguida. 
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Pomadas e cremes vaginais devem ser aplicados seguindo-se este mesmo 

procedimento. 

Pomadas e cremes de uso tópico: Lavar bem as mãos antes, colocar 

quantidade suficiente do medicamento no local e massagear levemente até que o 

produto seja completamente absorvido. 

 

 

Em caso de pomadas, 

por serem de vase oleosa ou 

gordurosa, não serão 

absorvidas. O uso de 

pomadas ou cremes 

evanescentes requer uma 

massagem mais intensa e 

rigorosa. 

Aerossol: Agite bem a 

embalagem, segure a 15 ou 20 cm do local tratado e aplique em seguida a 

quantidade suficiente. 

Alguns destes medicamentos podem causar irritação no local. 

Nessas situações, aplique a princípio apenas uma pequena quantidade do 

produto, certificando-se de que não haverá reação alérgica. 

Adesivos Transdérmicos: Devem ser aplicados apenas em região com pouco 

movimentação, salvo indicação médica. 

Nunca deve ser aplicado sobre ferimentos ou irritações. 

Os melhores locais para sua colocação são nádegas, parte superior do braço, 

barriga ou tórax. 

Deve-se sempre ter cuidado ao raspar os pelos destes locais. 

O adesivo deve ser colado no local escolhido e mantido pressionado por pelo 

menos 20 segundos, certificando-se de que ficou bem colado. 

Vamos falar agora sobre receita médica. 

Ao atender um cliente com receita médica, devemos sempre prestar muita 

atenção. Estamos vendendo remédios, sendo assim, não podemos agir com dúvidas 

ou negligencia. 
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Devemos conferir diversas coisas no medicamento. Nome do medicamento. 

Quantidade a ser liberada. Dosagem exata do medicamento. 

Poderemos assim orientar o paciente sobre a maneira correta de uso dos 

medicamentos que o médico lhe receitou. 

Caso haja qualquer dúvida referente ao medicamento, devemos entrar em 

contato imediatamente com o médico que prescreveu o medicamento. 

Tentando dessa forma resolver o mais rápido possível qualquer dúvida 

referente a receita em questão. 

Somente o médico poderá trocar, substituir ou alterar os remédios prescritos 

por ele mesmo. 

 

 
 

Quando ocorrer de algum medicamento estar em falta, nunca devemos 

substituir o mesmo sem o consentimento do médico. 

Agora vamos falar um pouco sobre como manusear corretamente produtos 

esterilizados. 

Em geral, os critérios de manuseio de produtos esterilizados são simples de 

seguir. Quando falamos em produtos esterilizados, nos referimos a seringas, 

agulhas, produtos de limpeza e desinfecção de bactérias, bem como tudo que está 

na sala de aplicação. 

A sala de aplicação deve estar bem limpa todos os dias, se possível, ela deve 

ser limpa mais de uma vez ao dia, evitando assim contaminação. 

Quando há aplicação de injetáveis, os procedimentos são os seguintes: Lavar 

bem as mãos; 
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Separar a seringa correta, bem como o medicamento a ser utilizado; 

Quebrar o gargalo da ampola envolvendo-o com a capa da seringa, algodão 

ou gaze. 

 

Aspirar o medicamento. 

Evite tossir, espirar ou falar quando estiver aplicando um injetável, depois de 

aplicada, descarte logo a seringa em recipiente específico, sem encapar a agulha, 

evitando assim uma contaminação acidental. 
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Exercícios: 
 

1. Como os comprimidos devem ser utilizados? 

 

2. Como o spray para garganta deve ser utilizado? 

 

3. Como deve ser utilizado o spray nasal? 

 

4. Como o Aerossol deve ser aplicado? 

 

5. Como funcionam os adesivos transdérmicos? 
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Aula 8 
 

 

Primeiros Socorros – Parte I 
 

Nesta aula iremos esclarecer e explicar noções de primeiros socorros, as 

quais podem ser feitas mesmo que por pessoas leigas, até que seja possível uma 

assistência médica efetiva. 

Por diversas vezes você pode se deparar com alguém chegando a farmácia 

com uma criança ferida ou com alguma queimadura ou lesão, precisando de ajuda 

urgentemente. 

 

 

Evidentemente, estes socorros limitam-se às medidas mínimas que 

proporcionam à vítima, rapidamente, uma situação que possa livrá-la de um 

agravamento do seu estado ou mesmo da morte imediata. 

Primeiros Socorros também podem ser definidos por medidas que se aplicam 

imediatamente ao acidentado, enquanto se aguarda assistência médica. 

Deve limitar-se a ações mínimas, que não prejudiquem a vítima. Tais medidas 

devem ser:  

 Manter o paciente em posição adequada;  

 Identificar as lesões; 

 Adotar medidas de urgência; 
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 Transportar o paciente se houver condições para isso. 

 

Noções de Primeiros Socorros 
 

Definição: Procura diminuir os ferimentos do paciente e, sobretudo, impedir a 

sua morte imediata. 

Evidentemente, o primeiro socorro, que pode ser feito mesmo por uma 

pessoa leiga, servirá para que o acidentado aguarde a chegada do médico, ou seja 

transportado para o hospital mais próximo. 

Para que alguém se torne útil num socorro urgente, essa pessoa deve ter 

algumas noções sobre a natureza da lesão e como proceder no caso. 

 

Natureza da Lesão 

 

Inicialmente, deve saber que se dá o nome de traumatismo a toda lesão 

produzida no indivíduo por um agente mecânico (martelo, faca, projétil); 

Físico (eletricidade, calor, irradiação atômica), químico (ácido fênico, potassa 

cáustica); 

 

 

 

 

 

Biológico (picada de animal venenoso). 

De acordo com essa classificação, devem-se considerar alguns tipos de 

lesões (e suas consequências imediatas) a requerer socorro urgente. 
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Contusão: É o traumatismo produzido por uma lesão, que tanto poderá 

traduzir-se por uma mancha escura (equimose) como por um tumor de sangue 

(hematoma); este, quando se localiza na cabeça, é denominado, vulgarmente, 'galo'. 

As contusões são dolorosas. A parte contundida deve ficar em repouso sob a 

ação de uma bolsa de gelo nas primeiras horas e do banho de luz nos dias 

subsequentes. 

 

Ferida: É o traumatismo produzido por um corte sobre a superfície do corpo. 

Corte ou ferida pode ser superficial, afetando apenas a epiderme (escoriação 

ou arranhadura), ou profundo, provocando hemorragia às vezes mortal. 

Sendo o ferimento produzido por um 

punhal, canivete ou projétil, os órgãos 

profundos, como o coração, podem ser 

atingidos, causando a morte. 

 

 

As feridas podem ser ainda 

punctiformes (espetadela de prego), lineares 

(navalha), irregulares (ferida do couro cabeludo, por queda). 

Não se deve esquecer que um pequeno ferimento produzido nos dedos ou na 

mão pode acarretar paralisias definitivas em virtude de serem neste local, muitos 

superficiais os tendões e os nervos. 

Além disso, as feridas podem contaminar-se facilmente, dando lugar a uma 

infecção com febre e formação de íngua. 

As feridas poluídas de terra, fragmentos de roupa etc., estão sujeitas a 

infecção, inclusive tetânica. 

Numa emergência, deve-se proteger uma ferida com um curativo qualquer e 

procurar sustar a hemorragia. 

 

Ferida Venenosa: É aquela produzida por um agente vulnerante envenenado 

(mordedura de cobras, picada de escorpião, flechas). 

O mesmo que introduz o veneno ou peçonha nos tecidos, acarretando em 

reação inflamatória local ou envenenamento frequentemente mortal do indivíduo. 
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O tratamento resume-se em colocar um garrote acima da lesão, extrair o 

veneno por sucção, retirar o ferrão no caso de inseto, aplicar soro antivenenoso 

quando indicado, soltar o garrote aos poucos e fazer um curativo local com 

antisséptico e gaze esterilizada. 

 

Esmagamento: É uma lesão grave, que afeta os membros. Ocorre nos 

desastres de trem, atropelamentos por veículos pesados, desmoronamentos etc. 

O membro atingido sofre verdadeiro trituramento, com fratura exposta, 

hemorragia e estado de choque da vítima, que necessitará de socorro imediato para 

não sucumbir por anemia aguda ou choque. 

 

 

Quando o movimento tem de ser destacado do corpo, a operação recebe o 

nome de amputação traumática. 

Há também os pequenos esmagamentos, afetando dedos, mão, e cuja 

repercussão sobre o estado geral é bem menor. 

Resistindo a vítima à anemia aguda e ao choque, poderá estar ainda sujeita à 

infecção, especialmente gangrenosa e tetânica. 

Choque: É um estado depressivo decorrente de um traumatismo violento, 

hemorragia acentuada ou queimadura generalizada. 

Pode também ocorrer em pequenos ferimentos, como os que penetram o 

tórax. 

Caracteriza-se pelos seguintes sintomas: palidez da face, com lábios 

arroxeados ou descorados, se há hemorragia; 

Pele fria, principalmente nas mãos e nos pés; 

  



 
 

 
 

   

 62 

 

Suores frios e viscosos na face e no tronco; prostração acentuada e voz 

fraca; Falta de ar, respiração rápida e ansiedade; 

Pulso fraco e rápido; 

Sede, sobretudo se há hemorragia; Consciência presente, embora diminuída. 

Como primeiro socorro, precisa-se deitar o paciente em posição horizontal e, 

havendo hemorragia, elevar os membros e estancar o sangue, aquecendo-se o 

corpo moderadamente, por meio de cobertores. 

 

Hemorragia: É a perda sanguínea através de um ferimento ou pelos orifícios 

naturais, como as narinas. 

Quando a hemorragia ultrapassa 500g no adulto, ocorre a anemia aguda, 

cujos sintomas se assemelham aos do choque (palidez, sede, escurecimento da 

vista, pulso fraco, descoramento dos lábios, falta de ar e desmaios). 

A hemorragia venosa caracteriza-se por sangue escuro, jato lento e contínuo 

(combate- se pela compressão local e não pelo garrote). 
 

A hemorragia arterial se distingue pelo sangue vermelho rutilante em jato forte 

e intermitente (combate-se pela compressão local, quando pequena, e pelo garrote, 

quando grande). 

O paciente, em caso de anemia aguda, deve ser tratado como no caso do 

chocado, requerendo ainda transfusões de sangue, quando sob cuidados médicos. 
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Queimadura: É toda lesão produzida pelo calor sobre a superfície do corpo, 

em graus maiores ou menores de extensão (queimadura localizada ou generalizada) 

ou de profundidade (1º, 2º, e 3º graus). 

Consideram-se ainda queimaduras as lesões produzidas por substância 

cáustica (ácido fênico), pela eletricidade (queimadura elétrica), pela explosão 

atômica e pelo frio. 

 

 

 

As diversas formas de calor (chama, explosão, vapor das caldeiras, líquidos 

ferventes) são, na verdade, as causas principais das queimaduras. 

São particularmente graves nas crianças. Assim, a mortalidade é de 9% nas 

queimaduras da cabeça e membros superiores; 18% na face posterior ou anterior do 

tronco, e 18% nos membros inferiores. 

Como foi dito, classificam-se as queimaduras em três graus: 1º grau, ou 

eritema, em que a pele fica vermelha e com ardor (queimadura pelo sol); 

2º grau ou flictema, com formação de bolhas, contendo um líquido gelatinoso 

e amarelado. Costuma também ser dolorosa, podendo infectar-se quando se rompe 

a bolha; 

3º grau, ou escara, em que se verifica a mortificação da pele e tecidos 

subjacentes, transformando-se, mais tarde, numa ulceração sangrante, que se 

transforma em grande cicatriz. 

Quanto às queimaduras pequenas, basta untá-las com vaselina ou  pomadas 

antissépticas, mas, quando ocorrem as queimaduras extensas, o primeiro socorro 

deve dirigir-se para o estado geral contra o choque, em geral iminente. 

Distorção: Decorre de um movimento violento e exagerado de uma 

articulação, como o tornozelo. 
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Não deve ser confundida com a luxação, em que a extremidade do osso se 

afasta de seu lugar. 

É uma lesão benigna, embora muito dolorosa, acompanhando-se de inchação 

da junta e impossibilidade de movimento. 

A imobilização deve ser primeiro socorro, podendo empregar-se também 

bolsa de gelo, nas primeiras horas. 

 

Luxação: Caracteriza-se pela saída da extremidade óssea, que forma uma 

articulação, mantendo-se fora do lugar em caráter permanente. 

Em certos casos a luxação se repete a um simples movimento (luxação 

reincidente). As luxações mais comuns são as da mandíbula e do ombro. 

O primeiro socorro consiste no repouso e imobilização da parte afetada. 

Fratura: É toda solução de continuidade súbita e violenta de um osso. 

A fratura pode ser fechada quando não houver rompimento da pele, ou aberta 

(fratura exposta) quando a pele sofre solução de continuidade no local da lesão 

óssea. 

 

 

As fraturas são mais comuns ao nível dos membros, podendo ser únicas ou 

múltiplas. Na primeira infância, é frequente a fratura da clavícula. Como causas de 

fraturas citam- se, principalmente, as quedas e os atropelamentos. 

Localizações principais: (a) fratura dos membros, as mais comuns, tornando-

se mais graves e de delicado tratamento quanto mais próximas do tronco; fratura da 

bacia, em geral grave, acompanhando-se de choque e podendo acarretar lesões da 

bexiga e do reto, com hemorragia interna; fratura do crânio, das mais graves, por 

afetar o encéfalo; as lesões cerebrais seriam responsáveis pelo choque, paralisia 

dos membros, coma e morte do paciente. 
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A fratura do crânio é uma ocorrência mais comum nas grandes cidades, 

devido aos acidentes automobilísticos, e apresenta maior índice de mortalidade em 

relação às demais. 

O primeiro socorro precisa vir através de aparelho respiratório, pois os 

pacientes podem sucumbir por asfixia. 

 

Deve-se lateralizar a cabeça, limpar-lhe a boca com o dedo protegido por um 

lenço e vigiar a respiração. 

 

Não se deve esquecer que o choque pode também ocorrer, merecendo os 

devidos cuidados; fratura da coluna: ocorre, em geral, nas quedas, atropelamentos e 

nos mergulhos em local raso, sendo tanto mais grave o prognóstico quanto mais alta 

a fratura;  

Suspeita-se desta fratura, quando o paciente, depois de acidentado, 

apresenta-se com os membros inferiores paralisados e dormentes; as fraturas do 

pescoço são quase sempre fatais. 

 

Faz-se necessário um cuidado especial no sentido de não praticar manobras 

que possam agravar a lesão da medula; 

Coloca-se o paciente estendido no solo em posição horizontal, com o ventre 

para cima; o choque também pode ocorrer numa fratura dessas. 
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Exercícios: 
 

1. Como podemos definir primeiros socorros? 

 

2. O que é uma contusão? 

 

3. O que é uma ferida? 

 

4. O que é o choque? 

 

5. O que é Hemorragia? 
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Aula 9 

Primeiros Socorros – Parte II 
 

Retirada do Local: O paciente pode ficar preso às ferragens de um veículo, 

escombros de um desabamento ou desacordado pela fumaça de um incêndio. 

Sua remoção imediata é, então, necessária. Assim ao proceder, evita-se a 

sua morte, o que justifica processo de remoção até certo ponto perigoso, mas 

indispensável. 

O socorrista deve conduzir-se com prudência e serenidade, embora, em 

certas ocasiões, a retirada do paciente deve ser a mais rápida possível. 

Em certas circunstâncias, será necessário recorrer ao Corpo de Bombeiros e 

a operários especializados, a fim de libertar a vítima. 

 

Enquanto ocorre esse socorro, deve-se tranquilizar a vítima, procurando 

estancar a hemorragia, se a houver. 

Deve-se recorrer a medidas que facilitem a respiração, já que em certas 

circunstâncias pode ser precário o teor de oxigênio da atmosfera local. 

Isso é muito importante para a sobrevivência do paciente. 

Posição do Acidentado: A posição sentada favorece o desmaio e o choque, 

fato nem sempre do conhecimento do leigo. 

Quando a vítima está inconsciente, é preciso colocá-la de lado, ou apenas 

com a cabaça lateralizada, para que possa respirar melhor e não sofra asfixia no 

decurso do vômito. 
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Identificação das Lesões: Estando o paciente em local adequado, deve-se, 

imediatamente, identificar certas lesões mais sérias, como ferimentos que sangram, 

fratura do crânio, choque, anemia aguda ou asfixia, capazes de vitimar o paciente, 

se algo de imediato não for feito. 

Eis a orientação que se deve dar ao diagnóstico dessas lesões: 

 (a) hemorragia, que se denuncia nas próprias vestes pelas manchas de 

sangue; basta, então, rasgar a fazenda no local suspeito, para que se localize o 

ferimento; fratura do crânio, cujo diagnóstico deverá ser levantado quando o 

indivíduo, vítima de um acidente, permanece desacordado e, sobretudo, se ele 

sangra pelo ouvido ou pelo nariz; fratura de membros, posta em evidência pela 

deformação local, dificuldade de movimentos e dor ao menor toque da lesão; fratura 

da coluna vertebral, quando o paciente apresenta paralisia de ambos os membros 

inferiores que permanecem dormentes, indolores, mas sem movimentos; choque e 

anemia aguda, com o paciente pálido, pulso fraco, sede intensa, vista escura, suores 

frios e ansiedade com falta de ar; luxação, tornando-se o membro incapaz de 

movimentos, doloroso e deformado ao nível da junta; distorção, com dificuldade de 

movimento na articulação afetada, apresentando-se este bastante dolorosa e 

inchada; queimadura, fácil de diagnosticar pela maneira que se produziu; resta 

verificar a sua extensão e gravidade, o que pode ser orientado pela queimadura das 

peças do vestuário que ficam carbonizadas em contato com o tegumento; No caso 

de queimadura generalizada, suspeitar, logo, de um estado de choque e não se 

esquecer da alta gravidade nas crianças; asfixia, que pode ocorrer nos traumatismos 

do tórax, de crânio, queimaduras generalizadas e traumatismo da face. 
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Identifica-se esta condição pela coloração arroxeada da face (cianose), a 

dificuldade de respirar e de consciência que logo se instala. 

Medidas de Emergência 

Após a identificação de uma das lesões já focalizadas, pode-se seguir a 

seguinte orientação: 

Estancar a hemorragia (Hemostásia): Quando a hemorragia é pequena ou 

venenosa, é preferível fazer uma compressão sobre o ferimento. 

Utilizando-se um pedaço de gaze, um lenço bem limpo ou pedaço de algodão; 

sobre este curativo passa-se uma gaze ou uma tira de pano. 

Quando, todavia, a hemorragia é abundante ou arterial, começa por 

improvisar um garrote (tubo de borracha, gravata ou cinto) que será colocado uns 

quatro dedos transversos acima do ferimento, apertando-se até que a hemorragia 

cesse. 

Caso o socorro médico demore, cada meia hora afrouxa-se o garrote por 

alguns segundos, apertando-o novamente; 

Na hemorragia pelas narinas basta comprimir com o dedo, externamente, a 

asa do nariz; finalmente, em caso de hemorragia pós-parto ou pós-aborto, deve-se 

colocar a paciente numa posição de declive, mantendo-se o quadril e os membros 

inferiores em nível mais elevado. 

Em casos excepcionais, o ferimento pode estar localizado numa região difícil 

de se colocar um garrote; 

Procede-se, então, pelo método da compressão ao nível da ferida; 

Pode-se, inclusive, utilizar o dedo ou a mão, num caso de extrema 

hemorragia. 

 

Combater o choque e a anemia aguda: Começa-se por colocar o paciente, 

sem travesseiros ou qualquer suporte sob a cabeça, mantendo ou membros 

inferiores em nível mais elevado; 

Removem-se todas as peças do vestuário que se encontram molhadas, para 

que não se agrave o resfriamento do enfermo; 

Cobre-se, em seguida, o seu corpo com cobertores ou roupas de que se 

dispõe no momento, a fim de aquecê-lo. 

 

 



 
 

 
 

 

 
   

 70 

A vítima pode ingerir chá ou café quente se estiver consciente e sem vômitos; 

ao mesmo tempo, deve-se tranquilizá-la, prometendo-lhe um socorro médico 

imediato e dizendo-lhe da vantagem de ficar imóvel. 

Mesmo no caso dos queimados, observa-se um resfriamento das 

extremidades do paciente, havendo necessidade de usar cobertores sobre o 

mesmo. 

 

Não convém esquecer-se, também, a sobreposição de cobertores do leito; 

embora o aquecimento do enfermo possa tornar-se perigoso, se provocar sudorese. 

Imobilizar as fraturas: O primeiro socorro essencial de um fraturado é a sua 

imobilização por qualquer meio; podem-se improvisar talas com ripas de madeira, 

pedaço de papelão, ou, no caso de membro inferior, calha de zinco; 

Quando o paciente é fraturado de coluna, a imobilização deve cingir-se ao 

repouso completo numa posição adequada, de preferência o decúbito dorsal com 

extensão do corpo. 

 

Vigiar a respiração: É muito importante nos traumatizados observar a 

respiração, principalmente quando eles se encontram inconscientes. 

A respiração barulhenta, entrecortada ou imperceptível deve despertar no 

observador a suspeita de dificuldade respiratória, com a possibilidade de asfixia. 

Começa-se por limpar a boca do paciente de qualquer secreção, sangue ou 

matéria vomitada, o que se pode fazer entreabrindo a boca da vítima e colocando 

uma rolha entre a arcada dentária a fim de, com o dedo envolvido em um lenço, 

proceder a limpeza. 

Em complemento, ao terminar a limpeza, lateriza-se a cabeça, fecha-se a 

boca do paciente segurando-lhe a cabeça um pouco para trás. Isso permitirá que a 

respiração se faça melhor. 
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Havendo parada respiratória, é preciso iniciar, imediatamente, a respiração 

artificial boca-a-boca ou por compressão ritmada da base do tórax (16 vezes por 

minuto).  

 

Não se deve esquecer que a ventilação do local com ar puro se torna muito 

importante para qualquer paciente chocado, anemiado ou asfíxico. 

Os fraturados da mandíbula, com lesões da língua e da boca, deverão ser 

colocados em decúbito ventral com a cabeça leterizada, para que a respiração se 

torne possível. 

Remoção de corpos estranhos: Os ferimentos que se apresentam 

inoculados de fragmentos de roupa, pedaços de madeira etc., podem ser lavados 

com água fervida se o socorro médico vai tardar; 

No caso de o corpo estranho estar representado por uma faca ou haste 

metálica, que se encontra encravado profundamente, é preferível não retirá-lo, pois 

poderá ocorrer hemorragia mortal. 

No caso de empalação, deve-se serrar a haste pela sua base e transportar o 

paciente para o hospital, a fim de que lá seja removido o corpo estranho. 

Quando o corpo estranho estiver prejudicando a respiração, como no caso 

dos traumatismos da boca e nariz, cumpre fazer tudo para removê-lo de modo a 

favorecer a respiração. 

Não se deve esquecer que os pequenos corpos estranhos (espinhos de 

roseira, farpas de madeira, espinhos de ouriço-do-mar) podem servir de veículo para 

o bacilo de tétano, o que poderá ser fatal. 

Socorro ao queimado: Faz-se necessário considerar as queimaduras 

limitadas e as generalizadas. 
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No primeiro caso, o socorro urgente consistirá em proteger a superfície 

queimada com gaze ou um pano limpo; no segundo caso, o choque deve ser a 

primeira preocupação. 

Deve-se pensar nele mesmo antes que se instale, cuidando logo de colocar o 

paciente em repouso absoluto, protegê-lo contra o resfriamento, fazê-lo ingerir 

bebidas quentes e tranquilizá-lo. 

 

Nesse último caso, o tratamento local ocupa um segundo plano. Eis um 

resumo do tratamento local das queimaduras: 

 Queimadura do 1º grau: protege-se a superfície queimada com 

vaselina esterilizada ou pomada analgésica; 

 Queimadura do 2º grau: evitar a ruptura das bolhas, fazendo um 

curativo com gaze esterilizada em que se pode estender uma leve 

camada de pomada antisséptica ou com antibiótico; a seguir, o curativo 

precisa ser resguardado com algodão; 

Quando a superfície queimada se acha suja com fragmentos queimados etc., 

torna-se necessária uma limpeza com sabão líquido ou água morna fervida, 

utilizando-se, para isto, uma compressa de gaze; 

 

Enxuga-se em seguida a superfície queimada, fazendo-se um curativo com 

pomada acima referida; no caso de queimaduras poluídas com resíduos queimados, 

haverá necessidade de um antibiótico e de soro antitetânico. 

A renovação do curativo só deve ser feita cinco a sete dias depois, a não ser 

que haja inflamação, febre e dor; 

Para retirá-lo basta umedecer com soro fisiológico morno ou água morna 

fervida; 
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 Queimadura do 3º grau: o tratamento é igual a queimadura do 2º grau; 

O problema principal é a limpeza da superfície queimada, quando esta se 

encontra poluída por resíduos carbonizados; 

Neste caso, pode-se empregar sabão líquido e água ou soro fisiológico 

mornos; recomendações especiais: as queimaduras do rosto e partes genitais 

devem receber curativos de vaselina esterilizada; 

As queimaduras de 30% do corpo, sobretudo do tronco, e, principalmente, na 

criança, estão sujeitas ao choque e mesmo à morte do paciente; 

Exigem, portanto, um tratamento no hospital, de preferência em serviços 

especializados. As complicações mais terríveis das queimaduras são: inicialmente, o 

choque; posteriormente, as infecções, inclusive tetânica, a toxemia com graves 

distúrbios gerais, e, finalmente, as cicatrizes viciosas que deformam o corpo do 

paciente e provocam aderências. 

Socorro aos contaminados por raiva: Os indivíduos com ferimentos 

produzidos por animais com hidrofobia (cão, gato, morcego etc.) devem. Ter seus 

ferimentos tratados de maneiro já referida no item de feridas; 

Há, todavia, um cuidado especial na maneira de identificar a raiva no animal 

agressor, como também de orientar i paciente, sem perda de tempo, para que faça o 

tratamento antirrábico imediato. A rapidez do mesmo será tanto mais imperiosa 

quanto maior o número de lesões produzidas e quanto mais próximos da cabeça tais 

ferimentos. 
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Exercícios: 
 

1. Em que momento a remoção do paciente do local é necessária? 

 

2. Que posição favorece o desmaio? 

 

3. Como a hemorragia é denunciada? 

 

4. Como pode-se estancar a hemorragia? 
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Aula 10 
 

PRIMEIROS SOCORROS – PARTE III 
 

Socorro ao asfixiado: Em certos tipos de traumatismo como aqueles que 

atingem a cabeça, a boca, o pescoço, o tórax; 

Os que são produzidos por queimaduras no decurso de um incêndio; os que 

ocorrem no mar, nos soterramentos etc. poderá haver dificuldade respiratória e o 

paciente corre mais risco de morrer pela asfixia do que pelas lesões traumáticas. 

Nesse caso, a identificação da dificuldade respiratória pela respiração 

barulhenta nos indivíduos inconscientes, pela falta de ar de que se queixam os 

conscientes, ou ainda, pela cianose acentuada do rosto e dos lábios, servirá de guia 

para o socorro à vítima. 

 

 

A norma principal é favorecer a passagem do ar através da boca e das 

narinas; 

Colocar, inicialmente, o paciente em decúbito ventral, com cabeça baixa, 

desobstruir a boca e as narinas, manter o seu pescoço em linha reta, mediante a 

projeção do queixo para trás, 

O que se poderá fazer tracionando a mandíbula com os dedos, como se fora 

para manter fechada a boca do socorrido; se houver vômitos, vira-se a cabeça da 

vítima para o lado até que cessem, limpando-lhe a boca em seguida. 

Não se deve esquecer de colocar o paciente em ambiente de ventilação 

adequada e ar puro. 
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A parada respiratória requer imediata respiração artificial, contínua e 

incessante, num ritmo de 16 vezes por minuto, até que chegue o socorro médico, 

não importando que atinja uma hora ou mais. 

Transporte do paciente: Algumas vezes é indispensável transportar a vítima 

utilizando meios improvisados, a fim de que se beneficie de um socorro médico 

adequado; 

 
 

 

Em princípio, o leigo não deverá fazer o transporte de qualquer paciente em 

estado aparentemente grave, enquanto estiver perdendo sangue, enquanto 

respirando mal, enfim, enquanto duas condições não pareçam satisfatórias. 

O transporte pode por si só causar a morte de um paciente traumatizado. 

Tomando em consideração essas observações, devem-se verificar as 

condições gerais do enfermo, o veículo a ser utilizado, o tempo necessário ao 

transporte. 

Havendo meios de comunicação, será útil pedir instruções ao hospital mais 

próximo. Estabelecida a necessidade do transporte, torna-se necessário observar os 

seguintes detalhes: 

 Remoção do paciente para o veículo, o que deverá ser feito evitando 

aumentar as lesões existentes, sobretudo no caso de fratura de coluna 

e de membros; 

 Em casos especiais, o transporte pode ser feito por meio de veículos a 

motor, padiolas e, mais excepcionalmente por avião; 

 Veículo utilizado: deve atender, em primeiro lugar, ao conforto do 

paciente; os caminhões ou caminhonetes prestam-se melhor a esse 

mister; 

 Caminho a percorrer: é desnecessário encarecer a importância do 

repouso dos traumatizados, evitando abalos durante o transporte; pode 

ser necessário sustá-lo, caso as condições do enfermo se agravem; 

 Acompanhante: a vítima deve ser acompanhada por pessoa 
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esclarecida que lhe possa ser útil durante a viagem; 

 Observação: o transporte em avião constitui um dos melhores pela 

ausência de trepidação e maior rapidez; todavia, a altitude pode ser 

nociva para pacientes gravemente traumatizados de tórax, sobretudo 

se estiverem escarrando sangue ou com falta de ar. 

 

Agora falaremos um pouco mais sobre Primeiros Socorros, porém, daremos 

um foco maior em como proceder para prestar esse tipo de socorro a crianças. 

 

Primeiros Socorros – Crianças 
 

Mesmo vigiado de perto, crianças podem surpreender e, em questão de 

segundos, se envolver em alguma situação de risco. 

 

 

Cortes, quedas, engasgos e queimaduras são alguns exemplos. Você saberia 

como prestar os primeiros socorros para uma criança? Prestar 

os primeiros socorros é muito diferente de medicar. Estamos falando apenas da 

primeira assistência a quem está precisando. 

 

O próximo passo é procurar um hospital para se certificar que está tudo bem. 

Confira orientações com os procedimentos mais adequados em algumas 

situações de emergência comuns. 

 

Vamos falar agora sobre o que fazer em caso de Engasgo. Engasgo 

O que fazer: A técnica indicada para crianças de até sete anos é a da 

tapotagem, que consiste em inclinar o corpo da criança para frente e com as mãos 
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em concha bater nas costas até que o objeto seja expelido pela boca. 

 

Depois dessa idade, pode-se aplicar a manobra de Heimlich, também 

conhecida como compressão abdominal. Essa técnica é parecida com abraçar uma 

pessoa pelas costas e fazer compressão com a mão para dentro e para cima ao 

mesmo tempo. Antes dos sete anos a manobra de Heimlich não é a primeira 

indicação porque é mais agressiva. Se a pessoa que a fizer não souber aplicá-la 

corretamente poderá comprometer as costelas da criança. 
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O que NÃO fazer: O reflexo imediato de muitas mães de tentar tirar o que 

estiver obstruindo as vias respiratórias colocando o dedo na garganta da criança não 

é indicado se o objeto não estiver visível e com fácil acesso. 

Esse tipo de atitude pode fazer com que o problema

 se agrave. 

 

Queimadura 

 

O que fazer: Queimaduras por líquido quente são bastante comuns em 

crianças. 

O mais indicado, se for uma queimadura leve, é colocar a parte do corpo 

queimada debaixo de água corrente por 15 minutos. Se a 

queimadura for muito grave e a pessoa não estiver respirando, tem que fazer 

respiração boca a boca. 

Nesse caso, chame o resgate imediatamente. 
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O que NÃO fazer: Ao contrário do que muitos acreditam, não é indicado 

passar pasta de dente ou colocar pó de café. 

 

Intoxicação Fratura e torção 

 

O que fazer: A única maneira de ter certeza se houve ou não fratura, quando 

ela não é visível, é através da radiografia. 

A indicação inicial é colocar gelo no local, observar o inchaço e verificar se 

tem hematoma. 
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Se o inchaço persistir e tiver muito hematoma, é muito provável que tenha 

ocorrido algum tipo de comprometimento ósseo. 

Além de diminuir o inchaço, o gelo tem um fator analgésico que é benéfico 

para acalmar a dor. 

Se a dor persistir, procure um hospital. 

Queda 

O que fazer: Se bater a cabeça, a criança deve ser avaliada por um médico. 

Os pais precisam ficar atentos a vômitos e ao estado da criança. 

Se ela estiver amuada, confusa ou não dormir direito, o melhor a se fazer é 

levá-la ao hospital assim que possível. 

 

O que NÃO fazer: Não deixar a criança dormir se ela bater a cabeça é um 

mito. 

Isso foi criado porque pensavam que ela poderia entrar em coma. Mas uma 

pessoa dormindo, com respiração e batimentos cardíacos normais, é diferente de 

quem está em processo de perda de consciência. 

 

Corte 

O que fazer: O local 

deve ser lavado com água e 

sabão. 

Depois, faça uma 

compressão com gazes ou um 

pano limpo para tentar parar o 

sangramento. 

 

Se o corte não for 

claramente superficial, o 

indicado é procurar um 

hospital para avaliar a 

necessidade de dar ponto. 

Deixar para suturar depois pode inviabilizar o procedimento, porque em 

poucas horas o risco de infecção aumenta e a sutura deixa de ser recomendada. 
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Afogamento 

 

O que fazer: 

Nestes casos, o 

primeiro passo é 

checar se a pessoa 

está respirando. 

Se não estiver, 

deve-se iniciar um 

procedimento 

conhecido como 

Reanimação 

Cardiopulmonar (RCP). 

Essa técnica é complexa e o ideal seria aprendê-la através de um 

treinamento específico. 

 

 

Se ninguém souber e não houver tempo de chamar socorro, a respiração 

boca a boca é mais simples: ventila-se duas vezes dentro da boca da vítima, 

mantendo as narinas fechadas. 

 

Transporte da vítima 

 

O que fazer: Chamar a ambulância. 

Transportar uma pessoa que tenha passado por algum tipo de trauma é 

contraindicado. Em casos de fratura, por exemplo, o transporte deverá ser realizado 

com o membro fraturado sobre uma superfície plana. 

 

Em casos de suspeita de trauma na coluna, deve-se evitar manipulações e 

solicitar remoção por uma ambulância. 

É um risco fazer o transporte por conta própria. 

Só o transporte feito por profissionais treinados vai garantir a estabilidade da 

vítima. 
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Exercícios: 

 

 

1. O que fazer em caso de engasgo? 

 

2. O que não fazer em caso de engasgo? 

 

3. O que fazer em caso de queimaduras? 

 

4. O que fazer em caso de intoxicação? 

5. O que fazer em caso de queda? 
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Anotações 
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