
Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional
PICCAP

Processo de Seleção Para Ingresso no Programa de Capacitação em Farmácia Clínica
– Emergência

Público-alvo: farmacêuticos

Objetivos: - Proporcionar conhecimento teórico e prático das atividades e rotinas do Seção
de
Farmácia Clínica, bem como da gestão e logística de uma farmácia satélite. Reconhecimento
das
áreas de atuação do Farmacêutico em um serviço de emergência.

Local de atuação: Emergência adulto
Número de vagas: 01
Carga horária: 480h
Duração prevista: 09/08/2021 a 08/02/2022
Pré-requisitos: Farmacêuticos inscritos no Conselho Regional de Farmácia – RS (CRF)
Prazo para inscrição: 14/06/2021 a 05/07/2021
Inscrições através do e-mail: danielmsilva@hcpa.edu.br

Entrevistas: 08/07/2021 e 09/07/2021 - entrevista e análise de currículo (poderá ser por
Google Meet).

Envio do nome dos selecionados ao Gens: 12/07/2021

Divulgação dos candidatos selecionados: 13/07/2021

Documentos necessários para matrícula: Relação de Documentos descrita no verso do
Formulário de Inscrição disponível na página https://goo.gl/oSTAZo

Entrega da documentação: até 20/07 no Grupo de Ensino, após seleção os candidatos
deverão entregar no Grupo de Ensino, sala 6147 – 6º andar Bloco C do HCPA.

Início do curso: 09/08/2021

mailto:danielmsilva@hcpa.edu.br
https://goo.gl/oSTAZo


PROGRAMA DO CURSO:

PLANO TEÓRICO

Gestão e Logística Farmacêutica:

- Temas relacionados à organização geral da farmácia satélite do Serviço de Emergência;

Farmácia Clínica:

- Farmácia clínica em pacientes do Serviço de Emergência.

PLANO PRÁTICO

Atividades desenvolvidas sob supervisão

- Auxiliar na organização das contagens de materiais e medicamentos e revisar os estoques e
pontos de pedido;

- Acompanhar o indicador de erros de dispensação;

- Acompanhar o indicador de itens de solicitação verbal;

- Auxiliar no controle de validade de medicamentos;

- Realizar conciliação medicamentosa por revisão de registros em prontuário;

- Auxiliar na revisão farmacêutica dos pacientes e validação da prescrição médica;

- Realizar orientação farmacêutica na alta hospitalar;

- Realizar a validação de medicamentos de uso próprio;

- Participar dos rounds/huddle e Scomseq junto à equipe multidisciplinar;

- Realizar o registro de evolução em prontuário e indicadores assistenciais sob supervisão do
farmacêutico.


