
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento 
Profissional PICCAP 

 

Processo de seleção para ingresso nos Cursos de Aperfeiçoamento do Serviço de 
Farmácia: 
 
Curso de Aperfeiçoamento em Farmácia Clínica Hematologia - Módulo I  

Curso de Aperfeiçoamento em Farmácia Clínica Transplante Renal - Módulo I 

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

Módulo I  

 

Público-alvo: Farmacêuticos 

Local de atuação: Seção de Farmácia Clínica 

Carga horária: 20 horas semanais 

 

Duração prevista e Número de vagas:  

Curso de um ano (módulos de 6 meses): 

Curso de Aperfeiçoamento em Farmácia Clínica Hematologia - Módulo I: 02 vagas 

Curso de Aperfeiçoamento em Farmácia Clínica Transplante Renal - Módulo I: 02 vagas 

 

Curso de seis meses (único módulo): 

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

Módulo I: 01 vagas 

 
Investimento: R$ 480,00 (semestre) 
 
Critérios de seleção para ingresso: análise de currículo, entrevistas. 
 
Inscrições através dos e-mails:   
Farmácia Clínica Hematologia - Módulo I: jzuckermann@hcpa.edu.br 

Farmácia Clínica Transplante Renal - Módulo I:  julwinter@hcpa.edu.br 

Farmácia Clínica - Unidade de Terapia Intensiva Adulto - Módulo I: dasilva@hcpa.edu.br 

 

Documentos necessários para matrícula: Após seleção os candidatos deverão entregar 

no Grupo de Ensino, sala 168 – 1º andar do HCPA conforme a Relação de Documentos no 

verso do Formulário de Inscrição disponível na página https://goo.gl/CW2tpi 

Prazo para inscrição: 16/02/2018 

Entrevista: 27/02/2018 e 28/02/2018 (horário agendado)   
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Divulgação do resultado: 08/03/2018 

Entrega Documentação no Grupo de Ensino - sala 168, no 1º andar: até 15/03/2018 

Início do Curso: 02/04/2018 

Pré-requisitos: Farmacêuticos inscritos no Conselho Regional de Farmácia - RS (CRF) 

 

PROGRAMA DOS CURSOS: 

Código 
do 

Curso 
Nome do Curso Programa do Curso Objetivos do Curso 

17048 

Aperfeiçoamento 

em Farmácia 

Clínica 

Hematologia- 

Módulo I 

PLANO TEÓRICO: 

- Seminários e discussão de artigos científicos: Temas 

relacionados à farmacoterapia em pacientes 

hematológicos;  

- Farmácia Clínica: Farmácia Clínica em pacientes 

hematológicos.  

 

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 
do Serviço de 
Farmácia Clínica. 
Reconhecimento das 
áreas de atuação 
clínica do 
Farmacêutico em 
Hematologia. 

17050 

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 

do serviço de 

Farmácia Clínica. 

Reconhecimento das 

áreas de atuação 

clínica do 

farmacêutico em 

transplante renal. 



 

 

16091 

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. 

 


