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MÓDULO 1: ATRIBUIÇÕES DE BALCONISTA DE FARMÁCIA 

O atendente de farmácia ou balconista é responsável pelo primeiro contato 

do cliente com o ponto de venda (PDV). É ele quem irá realizar o atendimento 

aos consumidores, sob supervisão do farmacêutico responsável, e fará a 

venda dos medicamentos. 

Além disso, também são funções do balconista: organizar a disposição 

adequada dos medicamentos nas prateleiras, lidar com questões 

relacionadas ao estoque e orientações gerais aos pacientes sobre o uso 

correto dos medicamentos. Entretanto, o balconista ou atendente de 

farmácia não pode indicar ou prescrever receitas. 

Dessa forma, ser um atendente de farmácia ou drogaria é muito mais do que 

vender medicamentos. O atendente de farmácia representa um dos cargos 

mais importantes dentro das drogarias e farmácias, pois precisa obter 

conhecimentos não apenas em relação ao corpo humano e aos 

medicamentos, mas também saber lidar com o público.  

Assim, fazendo um atendimento eficiente e auxiliando nas tarefas 

organizacionais, gerenciais e administrativas do estabelecimento. Para atuar 

na profissão também é necessário possuir habilidades em vendas. 
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Entre as principais funções e responsabilidades de um atendente de farmácia 

ou balconista estão:  

 

• atender clientes;  

• interpretar prescrições e receitas médicas;  

• esclarecer dúvidas dos consumidores sobre medicamentos, doses e 

horários;  

• manter as prateleiras e expositores de remédios e outros produtos 

organizados;  

• repor medicamentos e produtos;  

• auxiliar o cliente a encontrar os produtos;  

• dar baixa dos medicamentos no sistema; auxiliar o farmacêutico;  

• preencher dados necessários no sistema de controle para venda de 

medicamentos controlados; e 

• verificar se o preço exposto nos produtos está correto e verificar a data 

de validade dos medicamentos e produtos. 

Dessa forma, é necessário ser organizado e responsável, realizando um bom 

controle e gestão de estoques e atendendo o cliente com domínio dos 

assuntos. Além disso, é necessário muito mais do que ser simpático e prestativo. 

Para ser um bom atendente de farmácia o profissional deve conhecer 

conceitos básicos sobre medicamentos, para passar informações seguras aos 

consumidores e não colocar a saúde e a vida de nenhum indivíduo em risco. 
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O atendente de farmácia também pode destacar a sugerir os produtos mais 

vendidos, mas sem perseguir ou bombardear o cliente de informações dentro 

do ponto de venda. 

De acordo com a legislação brasileira, não é necessário nenhum curso de 

qualificação para atuar como atendente de farmácia. Entretanto, na prática 

as empresas costumam exigir a comprovação de ensino, devido ao mercado 

ser bastante técnico.  

Dessa forma, vale investir em cursos profissionalizantes que lhe darão uma 

maior base sobre a organização do estoque, a disposição dos medicamentos, 

serviços farmacêuticos, técnicas de vendas, biossegurança, noções de 

farmacologia e anatomia humana, bem como conhecimentos a respeito das 

medicações, leitura de receitas e compreensão das bulas. 

 

Portanto, se você pensa em se candidatar para uma vaga de balconista ou 

atendente de farmácia, tenha em mente que o mercado é exigente e 

concorrido. Então invista em cursos de qualificação para conseguir as 

melhores vagas e se destacar. 

De acordo com a lei, não é necessária nenhuma qualificação ou 

regulamentação específica para atuar na função. Entretanto, como citado 

anteriormente, o mercado é bem competitivo e algum tipo de formação o 

ajudará a se destacar na vaga e conseguir as melhores oportunidades. 

Afinal, a área é muito técnica e é necessário conhecimentos prévios para 

atender os clientes. A função de atendente de farmácia exige muita 

responsabilidade, pois lida com fatores importantes como a saúde e o bem-

estar do cliente. 
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Um erro, por menor que seja, pode trazer sérias consequências. Por isso, muitas 

vezes a vaga exige algum tipo de qualificação. Além disso, só se manterá no 

cargo quem se dedicar, buscar constante atualização, mostrar 

conhecimento e preencher os requisitos necessários. 

Conheça os nomes dos laboratórios, as especificações técnicas dos 

medicamentos, bem como as técnicas de atendimento e questões fiscais, 

financeiras e logísticas. 

Caso você se pergunte onde todos esses conhecimentos serão aplicados, 

saiba que um atendente de farmácia ou balconista, apesar do nome da 

profissão, não se limita a ficar apenas atrás do balcão ou atendendo os 

clientes o dia inteiro. 

A profissão engloba diversas atividades que abordamos no tópico “O que faz 

um atendente de farmácia?”. 

 

MÓDULO 2: PRINCIPAIS VOCÁBULOS 

Farmácia: estabelecimento de manipulação de fórmulas, de comércio de 

drogas, medicamentos, insumos e correlatos, compreendendo o de 

dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de 

qualquer outra equivalente de assistência médica.  
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Drogaria: estabelecimento de dispensação de drogas, medicamentos, 

insumos e correlatos em suas embalagens originais.  

                                                  

Dispensário de Medicamentos: setor de fornecimento de medicamentos 

industrializados, privativo de pequena unidade hospitalar.  

 

Esta Foto de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drogaria.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Posto de Medicamentos e Unidades Volantes: estabelecimento destinado 

exclusivamente à venda de medicamentos em suas embalagens originais, de 

relação elaborada pelo Órgão Sanitário Federal, para as localidades 

desprovidas de Farmácias e Drogarias.  

 

Farmácia Privada: dispensa medicamentos com fins lucrativos.  

Farmácia Hospitalar: estabelecimento que fica dentro de uma unidade 

hospitalar.  

Ervanaria: estabelecimento que dispensa plantas medicinais. Farmácia 

Pública: dispensa medicamento sem fins lucrativos.  
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Indústria Farmacêutica: responsável por produzir medicamentos. É uma 

atividade licenciada para pesquisar, desenvolver, comercializar e distribuir 

drogas farmacêuticas.  

 

 

Farmácia de Manipulação: local onde se preparam fórmulas conforme a 

prescrição médica ou necessidade do paciente. 

 

 

Droga: substância que modifica a função fisiológica com ou sem intenção 

benéfica. Matéria-prima com finalidade medicamentosa. Pode ser de origem 

vegetal, animal ou mineral!!!  
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Excipiente ou Veículo: são substâncias que auxiliam ao medicamento a ter a 

devida Forma Farmacêutica. São empregados para proteger o Fármaco. 

Cuidado para não reagir!!!! 

 EX: Cloreto de Sódio; Óleo Mineral, Água. 

Fármaco: qualquer substância capaz de atuar no organismo, seja em sentido 

benéfico ou maléfico. Apresenta duplo sentido: Substância que mesmo em 

pequenas quantidades, provoca alteração à saúde ou conduz a morte. 

Princípio Ativo ou Sal: substância que possui a propriedade farmacológica, 

provocando a ação terapêutica no organismo. 

Remédio: todo meio utilizado para curar ou aliviar doenças, sintomas, 

desconforto e mal-estar. Substância animal, vegetal ou mineral; 

procedimentos; Fé ou crença utilizadas em benefício da saúde.  

Medicamentos: todo fármaco isolado ou em associação, adicionado de 

substâncias que lhe conferem tamanho, forma, estabilidade e outros fatores, 

com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnósticos. 

Medicamento Homeopático: medicamentos preparados a partir de 

substâncias que são submetidas a triturações sucessivas ou diluições seguidas 

de uma forma de agitação ritmada. Com finalidade preventiva ou curativa 

a serem administrados conforme a terapêutica homeopática. 

Medicamento Fitoterápico: utiliza-se exclusivamente derivados de droga 

vegetal. São aqueles preparados com substâncias ativas presentes na planta, 

sem inclusão de substâncias isoladas ou de outras origens. Caracterizado pelo 

conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como a constância 

da sua qualidade. 
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VIA ORAL  

A administração de medicamentos por via oral é a mais comum e segura; 

não requer técnica estéril na sua preparação, nessa via os medicamentos 

podem ser na apresentação de comprimidos, drágeas, cápsulas ou líquidos; 

 * São absorvidos principalmente, no estômago e intestino;  

* Menos probabilidade de intoxicação;  

* Distribuição do Fármaco é lenta; 

 

 

 

 

 VIA RETAL 

 São receitados quando a pessoa não pode tomar o medicamento por VO, 

em pacientes inconscientes ou em criança pequena; é administrado em 

forma de supositório. 

* Usado tanto para drogas de ação local como de ação sistêmica;  

* Indicado para pacientes que apresentam vômito e náusea;  

* Pode-se observar leve efeito laxativo após o uso dos supositórios; 

* Utilizada quando a via venosa for de difícil acesso; pois apresenta irritação 

local e absorção irregular. 

VIA TÓPICA  

Refere-se a aplicação direta de um medicamento num local específico do 

corpo onde exerce seus efeitos; aplicação na pele;  

As formas farmacêuticas mais empregadas são: - Soluções, Cremes, Pomadas, 

Óleos, Geléias; - Adesivos transdérmicos: permite que o medicamento seja 

liberado de uma forma lenta e contínua, durante horas ou dias. 
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VIA NASAL  

Aplicação do fármaco dentro do nariz, usados para produzir efeitos locais. 

* Rápida absorção para algumas drogas;  

* Minimiza a ocorrência de efeitos adversos;  

 

MÓDULO 3:FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE UMA FARMÁCIA 

Farmácia possui grande importância no Sistema de Saúde atual, cabendo a 

ela inclusive a correta orientação quanto aos riscos da automedicação e do 

uso correto dos medicamentos. 

  

“Uso de medicamento sem a prescrição, orientação e / ou acompanhamento 

do médico ou dentista.” (Portaria n° 3916/98 – Política Nacional de 

Medicamentos) 

Sintoma Médico Diagnóstico Farmácia
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SETORES OU CATEGORIAS DE PRODUTOS 

 

- Medicamentos isentos de prescrição;  

- Medicamentos sob prescrição;  

- Saúde e Higiene bucal;  

- Nutrição e Dietética;  

- Ortopedia e Fisioterapia; - Geriatria;  

- Produtos para Diabéticos; 

 - Primeiros socorros e outros cuidados; 

 - Saúde e Beleza;  

- Produtos Oftálmicos. 

 

Critérios básicos de organização de uma Farmácia 

 Toda farmácia trabalha com milhares de remédios, que envolvem diferentes 

fabricantes e diversas apresentações, o que torna fundamental a 

organização de prateleiras e gôndolas para facilitar a procura de cada 

remédio.  

Por isso, existem várias formas padronizadas para melhor organizar uma 

Farmácia.  

Ela começa pela separação dos medicamentos e outros produtos de acordo 

com o laboratório, a ordem alfabética e o grupo em que se enquadra, 

seguindo a forma de apresentação:  

• Grupo de comprimidos, drágeas, cápsulas, pastilhas e pílulas;  

• Grupo de ampolas injetáveis;  

• Grupo de medicamentos líquidos, em suspensão, geleias, spray, gotas e 

xaropes;  

• Grupo de cremes, pomadas, pós, supositórios e granulados; 
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• Grupo de envelopes de comprimidos ou pós que podem ser vendidos de 

forma avulsa ou em embalagem múltipla; 

• Grupo de medicamentos de venda controlada. 

 A compra de medicamentos geralmente é feita pelo proprietário, gerente ou 

comprados da Farmácia. 

 

Programação: Estimar quantidades a serem adquiridas, para atender 

determinada demanda de serviços, em um determinado período, garantindo 

a quantidade necessária para atender a população. A partir desta 

programação é que se realiza a solicitação dos medicamentos e produtos 

por via eletrônica ou por telefone.  

Recebimento e Conferência de mercadoria: Ato em que se verifica a 

compatibilidade dos produtos solicitados e recebidos, ou seja, se os 

medicamentos entregues estão em conformidade com a solicitação. O 

recebimento e conferência devem ser realizados em um local apropriado e 

feito por um funcionário treinado, que confira o nome, lote, validade e 

fabricante, se veio de acordo com o solicitado. Avaliado se a mercadoria 

está igual ao que veio descrito na nota e em bom estado de conservação. 

A sinalização das categorias e dos produtos deve estar no campo de visão 

dos clientes, facilitando a identificação. “Quando o consumidor entra na loja, 

precisa ter uma visão geral do que há dentro dela.  

Alguns produtos merecem uma exposição adicional, além do ponto natural 

na loja. Isso acontece quando estão em promoção, ou em fase sazonal, ou 

ainda quando a dupla exposição é próxima de uma categoria correlata; 

PEDIDO DISTRIBUIDORA
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 •Devem ficar na altura dos olhos os produtos mais lucrativos, as marcas líderes 

e os que passam imagem de inovação para a categoria;  

•Abaixo da linha dos olhos ficam os produtos de primeiro preço. Acima, 

dependendo da altura, as gôndolas servem apenas para espelhar a 

prateleira de baixo;  

•No início do fluxo ficam os itens mais lucrativos e no final, aqueles geradores 

de visitas na loja. Exemplo: no início da seção de produtos infantis de verão 

podem ficar os acessórios, depois a perfumaria e, por último, as fraldas;  

•No caso de produtos grandes, os cestões podem ser uma boa opção. Para 

farmácias pequenas, horizontalizar a exposição abaixo dos correlatos é uma 

boa saída e, para as maiores, ao contrário, pode-se verticalizá-los ao lado dos 

correlatos. 

 

 

 

 

 

 

Armazenamento: Deve ser feito de acordo com a 

classificação de cada medicamento: geladeira, armário dos 

controlados, no estoque ou na área de vendas. 

 • Deve considerar as especificações do fabricante, 

garantindo: integridade, qualidade, segurança e eficácia. 

 • Ambiente limpo, protegido da luz, umidade e calor, 

preservando a integridade química, física e microbiológica.  

• Alguns exigem refrigeração, estes devem ser obedecidas as 

especificações. 
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MÓDULO 4: ATENDIMENTO AO CLIENTE 

O balconista precisa conhecer muitos detalhes sobre os medicamentos, 

como a composição, reações adversas mais comuns e interações, para 

auxiliar o Farmacêutico na dispensação adequada. 

O processo de dispensação é a entrega dos medicamentos juntamente com 

as informações que garantam a utilização correta destes produtos. 

O balconista precisa conhecer muitos detalhes sobre os medicamentos, 

como a composição, reações adversas mais comuns e interações, para 

auxiliar o Farmacêutico na dispensação adequada. 

O processo de dispensação, de forma geral segue as seguintes etapas:  

* Acolhimento do usuário;  

* Atendimento e recebimento da prescrição;  

* Verificação da alidade da prescrição;  

* Separação do medicamento;  

* Checagem da receita com o medicamento a ser dispensado;  

* Anotações necessárias ao processo de informação; 

* Entrega do medicamento;  

* Orientações ao paciente. 

O paciente deve ser orientado de algumas informações importantes, que 

farão diferença para a saúde dele, entre elas estão:  

• Conferir junto com o paciente todas as medicações solicitadas na receita 

e separadas pelo balconista;  

• Orientar quanto a utilização correta do medicamento, como dose, horário, 

estipulados na receita;  

• Orientar sobre a forma correta de armazenar cada medicamento;  

• Nunca tomar medicamento vencido;  

• Não abrir as cápsulas, nem quebrar comprimidos sem autorização e 

orientação médica. 
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MÓDULO 5: SIGLAS – MEDICAMENTOS 

Medicamentos sob Refrigeração: devem ser armazenados em geladeira 

exclusiva para medicamentos e com controle diário da temperatura, que 

deve ser entre 2° e 8°C.  

Medicamentos OTC = Over The Counter (sobre o balcão) MIP = Medicamento 

Isento de Prescrição: são aqueles medicamentos que a venda é sem 

prescrição médica, que pode ficar ao alcance dos clientes. 

Medicamentos Tarjados: Possuem tarja vermelha “Venda sob prescrição 

médica”; não ficam ao alcance do cliente, tem que ser solicitado ao 

funcionário da farmácia. 

Medicamentos Controlados: Pertecem a Portaria 344/98, seguem um rigoroso 

controle, com retenção da receita. São armazenados em armários com 

chave. Possuem tarja vermelha ou preta. 

FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS  

É a individualização da embalagem de um medicamento para viabilizar a 

dispensação de medicamentos ao usuário na quantidade estabelecida na 

quantidade pela prescrição médica O fracionamento não pode significar 

contato do medicamento com o meio externo.  

Os medicamentos controlados não podem ser fracionados; 

XR (Liberação Estendida): Tem como objetivo manter a liberação do Fármaco 

por um período maior de tempo. Neste tipo, a liberação é suficientemente 
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lenta para que seja possível estender o intervalo entre as doses por duas vezes 

ou mais.  

EX: Efexor XR, Cipro XR, Glifage XR, Alenthus XR, Frontal XR.  

SR (Liberação Sustentada): Permite uma rápida liberação de uma dose ou 

fração do princípio ativo, seguida de uma liberação gradual da dose restante, 

por um período de tempo prolongado, ou seja, ação rápida e duradoura. 

 EX: Voltaren SR, Indapen SR BD: Significa duas vezes em um dia.  

Os medicamentos com a sigla BD, portanto, devem ser tomados 2 vezes ao 

dia. São medicamentos que, em versões “normais”, devem ser tomados 3 

vezes ao dia (a cada 8 horas), e nas versões BD, apenas 2 vezes (a cada 12h), 

o que facilita a adesão ao tratamento e a correta utilização destes 

medicamentos. 

 EX: Amoxil BD, Clavulin BD, Velamox BD 
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MÓDULO  6: FORMAS FARMACÊUTICAS 

 

As formas farmacêuticas foram desenvolvidas para facilitar a administração 

de medicamentos a pacientes de faixas etárias diferentes ou em condições 

especiais, e para permitir seu melhor aproveitamento. Para uma criança, por 

exemplo, é melhor engolir gotas em um pouco de água do que um 

comprimido. 

Além disso, a forma farmacêutica se relaciona à via de administração que 

vai ser utilizada, isto é, a porta de entrada do medicamento no corpo da 

pessoa, que pode ser, por via oral, retal, intravenosa, tópica, vaginal, nasal, 

entre outras. 

As formas sólidas são geralmente as preparações mais estáveis. As semi-

sólidas são utilizados para medicamentos de uso tópico. As líquidas facilitam 

a administração, mascaram sabores e são mais indicados para crianças e 

idosos por permitirem o ajuste de dose. 



 

19 | P á g i n a  

 

 

FORMAS SÓLIDAS 

 

Os pós são as formas farmacêuticas foram desenvolvidas para facilitar a 

administração de medicamentos a pacientes de faixas etárias diferentes ou 

em condições especiais, e para permitir seu melhor aproveitamento. Para 

uma criança, por exemplo, é melhor engolir gotas em um pouco de água do 

que um comprimido. 

Além disso, a forma farmacêutica se relaciona à via de administração que 

vai ser utilizada, isto é, a porta de entrada do medicamento no corpo da 

pessoa, que pode ser, por via oral, retal, intravenosa, tópica, vaginal, nasal, 

entre outras. 

Sólidas

•Comprimidos

•Cápsulas

•Drágeas

•Pós

•Granulados

Semi-sólidas

•Pomadas

•Cremes

•Géis

•Pastas

Líquidas

•Soluções

•Gotas

•Xaropes

•Elixeres
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Os comprimidos são as formas farmacêuticas foram desenvolvidas para 

facilitar a administração de medicamentos a pacientes de faixas etárias 

diferentes ou em condições especiais, e para permitir seu melhor 

aproveitamento. Para uma criança, por exemplo, é melhor engolir gotas em 

um pouco de água do que um comprimido. 

 

Além disso, a forma farmacêutica se relaciona à via de administração que 

vai ser utilizada, isto é, a porta de entrada do medicamento no corpo da 

pessoa, que pode ser, por via oral, retal, intravenosa, tópica, vaginal, nasal, 

entre outras. 
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As drágeas são as formas farmacêuticas foram desenvolvidas para facilitar a 

administração de medicamentos a pacientes de faixas etárias diferentes ou 

em condições especiais, e para permitir seu melhor aproveitamento. Para 

uma criança, por exemplo, é melhor engolir gotas em um pouco de água do 

que um comprimido. 

 

 

Além disso, a forma farmacêutica se relaciona à via de administração que 

vai ser utilizada, isto é, a porta de entrada do medicamento no corpo da 

pessoa, que pode ser, por via oral, retal, intravenosa, tópica, vaginal, nasal, 

entre outras. 

As cápsulas são constituídos por invólucro de gelatina dura ou mole, de 

formas variáveis. As cápsulas duras são constituídas por duas partes cilíndricas, 

apresentando comprimentos diferentes. A parte mais comprida serve para 

adicionar as substâncias medicamentosas e a outra serve como tampa na 

qual se encaixa a primeira. 
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Os supositórios são formas farmacêuticas destinadas à inserção em orifícios 

corporais, nos quais amolecem, se dissolvem e exercem efeitos localizados ou 

sistêmicos. A via de administração é retal. Pode ser administrado em 

pacientes inconscientes. 

Os óvulos são preparações sólidas, como formato adequado, para aplicação 

vaginal. 

 

As pílulas são constituídas por invólucro de gelatina dura ou mole, de formas 

variáveis. As cápsulas duras são constituídas por duas partes cilíndricas, 

apresentando comprimentos diferentes. A parte mais comprida serve para 

adicionar as substâncias medicamentosas e a outra serve como tampa na 

qual se encaixa a primeira. 
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As pastilhas são preparações farmacêuticas sólidas de formas variadas, 

contendo substâncias aromatizantes, destinadas a se dissolverem lentamente 

na cavidade oral sendo de uso local ou sistêmico. São as formas 

farmacêuticas sólidas de maior aceitação pelo paciente. 

 

FORMAS LÍQUIDAS 

Suspensão é uma forma farmacêutica líquida que contém partículas sólidas 

dispersas em um líquido, nas quais as partículas não são solúveis. São muito 

utilizadas por via oral, e também para administração parenteral. Apresentam-

se geralmente prontas para uso. Além dessas suspensões líquidas, existem 

granulados em saches, possibilitando a fácil obtenção. 

Soluções são preparações que contém um ou mais fármacos dissolvidos em 

água, podendo ser administrados por via oral ou parenteral. 
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Xaropes são preparações que contém um ou mais fármacos dissolvidos em 

água, podendo ser administrados por via oral ou parenteral. 
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Elixir são preparações que contém um ou mais fármacos dissolvidos em água, 

podendo ser administrados por via oral ou parenteral.  

 

Emulsões são preparações obtidas pela dispersão de duas fases líquidas 

imiscíveis (água e óleo). 
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FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI-SÓLIDAS 

As pomadas são preparações de consistência semi-sólidas destinadas a 

serem aplicadas sobre a pele ou sobre certas mucosas, a fim de exercer uma 

ação local ou de realizar a penetração percutânea de princípios ativos. 

 

Apresentam aspecto homogêneo, são constituídas por excipientes (simples 

ou composto), nos quais são dispersos um ou mais princípios ativos. 

Podemos classificar os tipos de pomadas de acordo com sua 

penetrabilidade:  

- Pomadas epidérmicas: fraco ou nenhum poder de penetração;  

- Pomadas endodérmicas: penetram na epiderme, atuando nas camadas 

mais profundas, sem, contudo, que a penetração dos fármacos atinja a 

corrente sanguínea;  
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- Pomadas diadérmicas: penetram tão profundamente que são capazes de 

atingir a corrente sanguínea. 

Pomada cremosa tem ação emoliente ou protetora;  

Podemos classificar os tipos de pomadas de acordo com sua 

penetrabilidade:  

- Pomadas epidérmicas: fraco ou nenhum poder de penetração;  

- Pomadas endodérmicas: penetram na epiderme, atuando nas camadas 

mais profundas, sem, contudo, que a penetração dos fármacos atinja a 

corrente sanguínea;  

- Pomadas diadérmicas: penetram tão profundamente que são capazes de 

atingir a corrente sanguínea. 

Pomada Geléia ou Gel 

 Forma farmacêutica semi-sólida com um ou mais princípios ativos que 

contém um agente gelificante e possui grande quantidade de água em sua 

formulação, o que proporciona uma absorção mais rápida se comparar com 

creme e pomada. O Gel em si não é absorvido pela pele, sendo utilizado 

quando a pele do indivíduo for oleosa. 
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Pomada pastosa ou pasta 

Forma farmacêutica semi-sólida de consistência pastosa, devido a grande 

quantidade de pós finamente dispersos no excipiente. Essa elevada 

concentração de pós, torna as pastas completamente diferentes das 

pomadas propriamente ditas, pois, apresentam um ligeiro efeito secante, 

absorvendo o suor cutâneo, não causando congestão de tecidos, como 

ocorre com as pomadas. São utilizadas para ações estritamente epidérmicas, 

já que o poder de penetração dos fármacos é pequeno; São especialmente 

empregados como veículo de fármacos antissépticos e adstringentes; podem 

ser administrados em superfícies úmidas ou molhadas; possui menor atividade 

terapêutica se comparada com as pomadas. 

POMADA RESINOSA OU UNGUENTO  

São pomadas mais resistentes, que além da base contém uma resina, o que 

lhe confere maior consistência. São utilizados quando se quer um maior 

tempo de atuação e um efeito de proteção nas superfícies externas sem 

elasticidade. 
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EMPLASTROS  

Forma farmacêutica semi-sólida para aplicação externa; consiste em uma 

base adesiva contendo um ou mais princípios ativos distribuídos em uma 

camada uniforme num material sintético; destinado a manter o princípio ativo 

em contato com a pele; possui uma firme consistência que amolece quando 

entra em contato com a superfície cutânea, originando uma massa plástica 

e adesiva que pode apresentar ação protetora e terapêutica. 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS/ LINKS RECOMENDADOS 

https://guiadafarmacia.com.br/atendente-de-farmacia-salario-formacao-

funcoes-e-carga-horari 
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