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

Curso teórico-prático: 
Duração: 6 meses 
Carga horária:  480 horas
Público-alvo: Farmacêuticos  
Inscrição: 31/08/2022 a 16/09/2022
Envio de documento para seleção: envio de Currículo (formato 
Lattes, não documentado) para e-mail phoffalves@hcpa.edu.br 
Entrevistas:  22 e 23/09/2022 (horário agendado)
Envio dos nomes dos Selecionados ao Grupo de Ensino: 26/09/2022
Divulgação da seleção: 26/09/2022 após as 17h
Envio do link da plataforma Solis GE aos candidatos selecionados 
27/09/2022
Matrícula  e envio dos documentos até 30/09/2022
Início do curso: 17/10/2022
Informações: http://www.hcpa.edu.br, menu Ensino, link 
“Aperfeiçoamento profissional – Piccap- “ Cursos com inscrições 
abertas”; ou pelo endereço de e-mail acima.

mailto:l-genetica@hcpa.edu.br
http://www.hcpa.edu.br/


Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional
PICCAP

Processo de Seleção Para Ingresso no Programa de Capacitação em Farmácia
Clínica – Pacientes Clínicos e Cirúrgicos Adultos

Público-alvo: Farmacêuticos.

Objetivos:

- 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 adulto clínicos e cirúrgicos, incluindo as seguintes especialidades: Medicina
Interna, Geriatria, Oncologia, Traumatologia, Neurocirurgia, Urologia, Gastroenterologia e
unidades de internação.

Local de atuação: Seção de Farmácia Clínica – Serviço de Farmácia do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Número de vagas: 05.

Carga horária: 480 horas.

Duração prevista: 06 meses

Investimento: 06 parcelas de R$150,00

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

Critérios de seleção para ingresso: análise de currículo e entrevista.

Inscrições e informações para seleção através do e-mail: phoffalves@hcpa.edu.br

Documentos necessários para matrícula: A Relação de Documentos para Alunos
Selecionados encontra-se na página https://goo.gl/quuRbF. Após a seleção, será
disponibilizado aos candidatos selecionados o link da plataforma Solis GE onde deverão
enviar os documentos.

Prazo para inscrição na seleção: 16 de setembro de 2022
Entrevistas: 22 e 23/09/2022 (horário agendado)
Envio do nome dos selecionados para o Grupo de Ensino: 26 de setembro de 2022

mailto:l-genetica@hcpa.edu.br
https://goo.gl/quuRbF


Resultado da Seleção: 26 de setembro de 2022 após às 17h.

Matrícula e envio de documentos na plataforma após a seleção até 30 de setembro
de 2022.

Início do Curso: 17 de outubro de 2022

Programa do curso:

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 Adultos Clínicos e Cirúrgicos:

- Farmácia clínica em pacientes clínicos adultos e cirúrgicos;

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 a Conciliação Medicamentosa;

- Realizar acompanhamento farmacêutico dos pacientes adultos clínicos e cirúrgicos;

- Acompanhar o farmacêutico na validação da Prescrição Médica;

- Realizar orientação na alta hospitalar;

- Registrar em evolução as atividades realizadas e Indicadores assistenciais.


