
 

 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional - PICCAP 

 

 

Processo de Seleção Para Ingresso nos Cursos de Capacitação no Serviço de Farmácia: 

Público-alvo: Farmacêuticos inscritos no Conselho Regional de Farmácia (CRF) 

Local de atuação: Serviço de Farmácia – Seção de Farmácia Clínica 

Número de vagas: 05 

Carga horária: 480 horas/módulo 

 

Duração prevista: 6 meses cada módulo 

 

Curso de Aperfeiçoamento em Farmácia Clínica -Transplante Renal - Módulo I  

Curso de Aperfeiçoamento em Farmácia Clínica - Unidade de Terapia Intensiva Adulto - Módulo I  

Programa de Capacitação em Farmácia Clínica - Pacientes Clínicos e Cirúrgicos Adultos - Módulo I 

 

Investimento: R$ 900,00 por módulo 

 

Critérios de seleção para ingresso: análise de currículo, entrevista e disponibilidade do aluno em 

cumprir a carga horária e horários propostos para a realização do curso. 

Inscrições através do e-mail:  jmartinbiancho@hcpa.edu.br 

Documentos necessários para matrícula: Após seleção os candidatos deverão entregar no 

Grupo de Ensino, sala 168 – 1º andar a documentação descrita na Relação de Documentos contida 

no verso do Formulário de Inscrição disponível na página https://goo.gl/CW2tpi 

Prazo para inscrição: 13/12/2019 a 27/12/2019 

Entrevistas: 02/01/2020 (manhã e tarde) 

Entrega da documentação no Grupo de Ensino - sala 168, no 1º andar: até 10/01/2020 

Início do Curso: 27 de janeiro de 2020 

Pré-requisitos: consultar na planilha de cursos https://goo.gl/igXDct 

 

mailto:jmartinbiancho@hcpa.edu.br
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PROGRAMA DOS CURSOS 

Nome  Programa  Objetivo  

Programa de 
Capacitação em 
Farmácia Clínica – 
Pacientes Clínicos e 
Cirúrgicos Adultos - 
Módulo I 

 
PLANO TEÓRICO:  
Seminários e discussão de artigos científicos: Perfil dos 
pacientes acompanhados nas especialidades clínicas e 
cirúrgicas. Protocolos institucionais relacionados a 
pacientes adultos e idosos; 
Farmácia clínica em pacientes clínicos e cirúrgicos 
adultos. Ferramentas e estratégias para 
acompanhamento farmacoterapêutico na internação: 
Bundle farmacêutico, critérios para acompanhamento 
de pacientes, elaboração de ficha farmacoterapêutica; 
Uso Racional de Medicamentos em Idosos: 
Medicamentos potencialmente inapropriados para 
idosos e estratégias para promoção do Uso Racional 
de Medicamentos; Adesão à farmacoterapia: Métodos 
de avaliação e estratégias para melhorar a adesão ao 
tratamento medicamentoso; Farmacovigilância: 
Detecção e avaliação de Reações Adversas a 
Medicamentos e estratégias de prevenção de eventos 
adversos. 
 
PLANO PRÁTICO:  
Atividades a serem desenvolvidas – sob supervisão:  
Realizar conciliação medicamentosa; 
Realizar o acompanhamento farmacêutico dos 
pacientes adultos clínicos e cirúrgicos; 
Acompanhar o farmacêutico na validação da Prescrição 
Médica; 
Realizar orientação na alta hospitalar;  
Registrar em evolução em prontuário as atividades 
realizadas e Indicadores assistenciais. 

Proporcionar 
conhecimento teórico e 
prático das atividades e 
rotinas do Serviço de 
Farmácia Clínica. 
Reconhecimento das 
áreas de atuação clínica 
do farmacêutico no 
acompanhamento de 
pacientes adultos 
clínicos e cirúrgicos, 
incluindo as seguintes 
especialidades: Medicina 
Interna, Geriatria, 
Oncologia, 
Traumatologia, 
Neurocirurgia, Urologia, 
Gastroenterologia  e 
unidades de internação.                                    



 

 

Aperfeiçoamento em 
Farmácia Clínica 
Transplante Renal - 
Módulo I 

 
PLANO TEÓRICO:  
Seminários e discussão de artigos científicos: Temas 
relacionados à farmacoterapia em pacientes 
transplantados renais.  
Farmácia clínica: Farmácia clínica em pacientes 
transplantados renais.  
 
PLANO PRÁTICO:  
Realização de conciliação medicamentosa; 
Acompanhamento farmacêutico dos pacientes; 
Validação da prescrição médica;  
Orientação na alta hospitalar;  
Participação nos rounds junto à equipe multidisciplinar; 
Atendimento em ambulatório farmacêutico;  
Registros em evolução em prontuário e indicadores 
assistenciais. 

Proporcionar 
conhecimento teórico e 
prático das atividades e 
rotinas da Seção de 
Farmácia Clínica. 
Reconhecimento das 
áreas de atuação clínica 
do Farmacêutico em 
transplante renal. 

Aperfeiçoamento em 
Farmácia Clínica – 
Unidade de Terapia 
Intensiva Adulto – 
Módulo I 
 

 
PLANO TEÓRICO: 
Farmácia Clínica: Farmácia Clínica em paciente crítico 
adulto;  
Seminários e discussões de casos: Temas 
relacionados à terapia intensiva conforme necessidade.  
 
PLANO PRÁTICO: 
Aplicação do escore de risco farmacêutico;  
Realizar a validação de medicamentos próprios; 
Realizar a conciliação medicamentosa;  
Participar de rounds, discussão de casos, reunião 
clínica;  
Revisar diariamente as prescrições dos pacientes e 
fazer as devidas intervenções;  
Realizar interações medicamentosas; 
Orientar a enfermagem quanto à diluição, preparo e 
administração de medicamentos;  
Fazer busca ativa de Reação Adversa a Medicamento 
(RAM);  
Realizar estudos de utilização e monitoramento do uso 
de medicamentos;  
Auxiliar nas orientações de prescrição de 
medicamentos especiais da SES (vacinas, lg, ARV, TB, 
etc.); 
Realizar registros em evolução em prontuário e 
indicadores assistenciais. 

Proporcionar 
conhecimento teórico e 
prático das atividades e 
rotinas do farmacêutico 
clínico no atendimento 
de pacientes graves que 
necessitam de cuidados 
intensivos. 
Reconhecimento das 
áreas de atuação na 
assistência ao paciente 
crítico. 

 


