
+MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

GABINETE DO REITOR 
 

Retificação nº 02 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA), no uso de suas atribuições 
estatutárias, tendo em vista o disposto na Portaria Normativa Interministerial nº 22, de 30/04/2007, 
publicada no DOU de 02/05/2007, alterada pela Portaria Normativa Interministerial nº 8, DOU de 
27/08/2008, resolve: 
Retificar o Anexo I e Incluir no Anexo I e Anexo II do Edital nº 07/2009, publicado no DOU de 
30/10/2009, Seção 03, págs. 60 a 64. 
 
Onde se lê: Unidade: Medicina; Departamento: Cirurgia; Área de Conhecimento: Ortopedia e 
Traumatologia; (...). Leia-se: Unidade: Medicina; Departamento: Cirurgia; Área de Conhecimento: 
Ortopedia e Traumatologia, enfoque na Atenção Básica; (...). 
 
Incluir no Anexo I  

Unidade Departamento Área de Conhecimento 
 

Classe 
 

RT 
 

Vagas 
 

Titulação 

Farmácia Do Medicamento 
Farmácia Clínica e Atenção 
Farmacêutica 

Adjunto DE 1 
Graduação  em Farmácia 
Doutorado na área ou áreas afins 

 
Incluir no Anexo II 

Unidade Departamento Área de 
Conhecimento 

Pontos 

1. Campos de prática para o farmacêutico clínico; qualificação para o farmacêutico 
clínico; planejamento do serviço de Farmácia e Atenção Farmacêutica; 
2. Anamnese farmacológica: conceito, objetivos e importância; planejamento da 
anamnese farmacológica; como realizar uma anamnese farmacológica; avaliação da 
anamnese farmacológica; 
3. Farmacocinética Clínica: conceito e objetivos; história; campos de farmacocinética; 
parâmetros farmacocinéticos; 
4. Interações medicamentosas: conceito e importância; dados epidemiológicos; interações 
físico-químicas; interações farmacodinâmicas; interações farmacocinéticas; importância 
clínica das interações; avaliação da literatura para determinação de sua importância 
clínica; 
5. Orientação segundo problemas; determinação da idoneidade do tratamento específico; 
desenvolvimento de objetivos terapêuticos específicos; desenvolvimento de parâmetros 
específicos da monitorização; identificação de problemas; desenvolvimento de 
alternativas ou soluções aos problemas; 
6. Farmacovigilancia e farmacoepidemiologia. Estudos de utilização de medicamentos; 
7. Monitorização do tratamento farmacológico; definição, funções e objetivos; 
monitorização farmacodinâmica; 
8. Utilização de histórias clínicas; tipos de histórias clínicas; estabelecimentos de 
prioridades 
9. Orientação farmacêutica ao paciente: conceitos, justificativa, objetivos; causas de não 
cumprimento; métodos para aumentar o cumprimento; tipos de pacientes para orientação; 
a prática da orientação; o que ensinar sobre medicamentos; como ensinar; onde ensinar;   

Farmácia Do Medicamento 
Farmácia Clínica 
e Atenção 
Farmacêutica 

10. Métodos de documentação do cuidado ao paciente. SOAP – PWDT 

 
As inscrições para as Áreas de Conhecimento: Ortopedia e Traumatologia, enfoque na Atenção 
Básica e Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica estarão abertas no período de 14/12/2009 a 
12/01/2010. 
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