
PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA CLÍNICA E ATENÇÃO FARMACÊUTICA – ÊNFASE EM 

SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS 

 

EMENTA DAS DISCIPLINAS 

 

 

 

MÓDULO I – SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS EM FARMÁCIA E DROGARIA 

Apresentação de conceitos aplicados na atenção farmacêutica; discussão e aplicação de 

métodos de acompanhamento farmacoterapêutico, comunicação com o paciente e 

comunicação interprofissional. Apresentação e manejo clínico dos fármacos 

antiulcerosos gástricos, digestivos, antieméticos, anti-inflamatórios, analgésicos e 

antitérmicos. Abordagem sobre a prescrição farmacêutica dos MIPS e a prescrição 

farmacêutica de medicamentos sujeitos à prescrição médica. Apresentação dos testes 

laboratoriais permitidos em farmácia. 

 

Disciplina 1: Fundamentos de Atenção Farmacêutica 

Histórico da Atenção Farmacêutica. Conceitos. Legislação aplicada à Atenção 

Farmacêutica. Acompanhamento farmacoterapêutico. Método Dader. Método 

Minnesotta. Método SOAP. Prontuário do paciente. Programas de Saúde. Comunicação. 

Escuta Ativa. 

 

Disciplina 2: Prescrição Farmacêutica 

Resolução CFF 585/13. Resolução CFF 586/13. Conceitos. MIPS. Elaboração da 

prescrição. Encaminhamento Farmacêutico. Comunicação. Documentação. 

 

Disciplina 3: Farmacologia clínica – Fármacos nos sistemas digestório e 

musculoesquelético 

Farmacocinética e Farmacodinâmica das drogas com ação no sistema digestório. 

Farmacocinética e Farmacodinâmica das drogas com ação no sistema 

musculoesquelético. Patologias frequentes no TGI e Sistema musculoesquelético. 



Abordagem sobre o manejo clínico de antiulcerosos gástricos, antieméticos, laxantes, 

digestivos, analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios. Manejo de Interações 

medicamentosas e Reações Adversas. 

 

Disciplina 4: Testes laboratoriais rápidos (TLR) 

Conceitos. Indicações. Tipos. Limitações. Manejo. Interpretação de resultados. 

Correlações clínicas. 

 

 

 

 

MÓDULO II – GESTÃO E LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 

Apresentação do Ciclo da Assistência Farmacêutica. Conhecimento das estratégias de 

negociação e compras, precificação e marketing no varejo farmacêutico. Conhecimento 

e discussão sobre o sistema nacional de vigilância sanitária: anvisa e visas, das 

resoluções sanitárias envolvendo medicamentos e resoluções CFF envolvendo serviços 

clínicos. 

 

Disciplina 1: Vigilância sanitária e aspectos regulatórios 

Legislação sanitária federal. ANVISA: atribuições. Vigilância Sanitária em âmbito 

estadual e municipal. Notificações compulsórias. Sistema de Gestão e Garantia da 

Qualidade. Processo regulatório. Registros obrigatórios. 

 

Disciplina 2: Gestão Logística da Assistência Farmacêutica 

O ciclo da Assistência Farmacêutica: Seleção, Planejamento, Aquisição, 

Armazenamento, Distribuição, Dispensação. Relações Nacional, Estadual e Municipal de 

medicamentos essenciais. 

 

Disciplina 3:  Legislação aplicada aos serviços clínicos farmacêuticos 

Resolução CFF 585/13. Resolução CFF 586/13. Lei Federal 13021/14. Resoluções CFF 

sobre âmbito profissional farmacêutico. 



 

Disciplina 4: Gestão de Serviços no Varejo 

Composto de marketing. Marketing aplicado a serviços farmacêuticos. Negociação e 

compras. Sistemas de controle e gestão de estoque e compras. Precificação. Gestão de 

equipes. 

  

 

 

 

 

MÓDULO III: SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS EM ÂMBITO HOSPITALAR 

Conhecimento sobre Hospital: classificação e finalidades, e tipos de farmácia hospitalar, 

suas áreas e atribuições. Estudo sobre os Sistemas de Distribuição de Medicamentos em 

Hospital. Estudo sobre as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e a CCIH, o 

Manejo de Antissépticos e Esterilizantes e dos Fármacos com ação antimicrobiana, bem 

como a resistência microbiana. Abordagem teórica sobre os Fármacos citostáticos: 

biossegurança e manejo clínico. Estudo sobre conciliação e reconciliação de 

medicamentos. Estudo de casos clínicos na equipe hospitalar.  

 

Disciplina 1: Farmacologia Clínica – fármacos antimicrobianos e antineoplásicos 

Farmacocinética e farmacodinâmica de antimicrobianos e antineoplásicos. Manejo 

clínico de antimicrobianos (antibacterianos, antifúngicos e antivirais) e antineoplásicos. 

Resistência microbiana. Tolerância. Manejo de Interações medicamentosas e Reações 

Adversas. Biossegurança em manipulação de antineoplásicos.  

 

Disciplina 2: Fundamentos de Farmácia Clínica 

Farmácia Clínica: histórico e evolução conceitual. Equipe multidisciplinar de saúde. 

Equipe multidisciplinar de terapia antineoplásica. Equipe multidisciplinar de terapia 

nutricional. Conciliação e Reconciliação medicamentosas. Farmácia Clínica à beira-leito. 

Casos clínicos integrados: avaliação multiprofissional. 

 



Disciplina 3: Sistemas de Distribuição de Medicamentos hospitalar e ambulatorial 

SDMDC. SDMDI. SDMDU. Conceitos, análises, viabilidade de aplicação. Informatização. 

Padronização de medicamentos e materiais hospitalares. Rastreabilidade. Gestão de 

estoques. Gestão integrada com as equipes. 

 

Disciplina 4: Controle de infecção Hospitalar 

Infecção Hospitalar e Infecção Relacionada ao atendimento à saúde: conceitos, causas e 

consequências. CCIH. Central de esterilização. Antissépticos de uso hospitalar. Infecções 

microbianas resistentes: conceito, identificação e manejo clínico. 

Efeitos terapêuticos e toxicidade. Indicações e contraindicações. Acompanhamento do 

paciente. 

 

 
 
 

 

MÓDULO IV – FARMÁCIA CLÍNICA AVANÇADA 

Abordagem sobre a Farmacologia dos anti-hipertensivos, diuréticos, cardiotônicos, 

antidiabéticos, hipolipemiantes, tireoidianos e broncodilatadores. A análise e 

interpretação de hemograma, exames bioquímicos, imunológicos, citológicos e 

microbiológicos, e suas implicações na farmácia clínica. 

 

Disciplina 1: Farmacologia clínica – fármacos no sistema cardiovascular 

Farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos anti-hipertensivos (IECA, BCC, BB), 

diuréticos, vasodilatadores, cardiotônicos, anticoagulantes, venotrópicos. Manejo 

clínico das drogas de uso no sistema cardiovascular. Manejo clínico de interações 

medicamentosas e Reações Adversas. 

 

Disciplina 2: Farmacologia clínica – fármacos nos sistemas endócrino e respiratório 

Farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos antidiabéticos, hipolipemiantes, 

tireoidianos, broncodilatadores. Manejo clínico das drogas de uso nos sistemas 

endócrino e respiratório. Manejo clínico de interações medicamentosas e Reações 

Adversas. 



 

Disciplina 3: Interpretação de exames laboratoriais 

Exames essenciais na clínica diária. Interpretação e correlação clínica de hemograma, 

exames bioquímicos, microbiológicos e imuno-hematológicos. Coleta e Análise de 

exames. 

 

 
 
 
 

 

MÓDULO V – SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS EM SAÚDE PÚBLICA 

Apresentação das Bases do Sistema Único de Saúde, da Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica, dos Programas de Atenção Básica, Saúde Mental, DST/AIDS, entre outros. 

Conceitos de epidemiologia, custos e financiamento em saúde pública. Conhecimento 

sobre equipes de saúde: multi e interdisciplinaridade. Abordagem sobre fármacos 

ansiolíticos, antidepressivos e outros aplicados às patologias do SNC.  

 

 

Disciplina 1: Epidemiologia e Programas de Saúde Pública 

História da Epidemiologia. Conceitos básicos. Indicadores de Saúde. Estudos de 

Mortalidade. Medidas de ocorrência de doenças. Prevalência, incidência. Fundamentos 

metodológicos da epidemiologia. Aplicações da epidemiologia: doenças infecciosas, 

vigilância epidemiológica, doenças não-infecciosas, serviços de saúde e qualidade dos 

serviços de saúde. Medidas de associação. Causalidade. Programas de saúde pública.  

 

 

Disciplina 2: Interdisciplinaridade em Saúde 

Conceitos. Grupo e Equipe. Trabalho. Multidisciplinaridade. Interdisciplinaridade. 

Transdisciplinaridade. Metodologias Colaborativas. Comunicação. Limites éticos e 

profissionais em equipes interdisciplinares. 

 

 



Disciplina 3: Farmacologia clínica – fármacos no sistema nervoso central 

Farmacocinética e Farmacodinâmica de fármacos ansiolíticos, antidepressivos, 

antiepilépticos, antipsicóticos, anticolinesterásicos, antiparkinsonianos, analgésicos de 

ação central. Manejo clínico das drogas com ação no SNC. Manejo clínico das interações 

medicamentosas e reações adversas. 

 

Disciplina 4: Comissão de Farmácia e Terapêutica/Padronização 

Conceito de Padronização. Trabalho multidisciplinar. Seleção de medicamentos. Seleção 

de material médico hospitalar. Análise de demanda. Análise de custo-efetividade. 

Processos de licitação e compras. CFT no âmbito hospitalar público e privado. 

 

 
 
 

 

MÓDULO VI – PESQUISA CLÍNICA 

Os conceitos de farmacovigilância, farmacoeconomia e bioética. Apresentação das 

bases da pesquisa clínica e os tipos de estudos científicos. Aplicação de metodologias de 

pesquisa e estudo das normas de produção e publicação de conteúdo científico. 

 

 

Disciplina 1: Farmacovigilância 

Vigilância como instrumento de proteção a saúde. Vigilância Sanitária. Vigilância 

epidemiológica. Vigilância a saúde. Desenvolvimento de fármacos. Ensaios clínicos. 

Objetivos, conceitos e métodos da farmacovigilância. 

 

Disciplina 2: Farmacoeconomia 

Estimativa de custos: diretos, indiretos, intangíveis. Análise de minimização de custos.  

Análise custo-efetividade. Análise custo-utilidade. Análise custo-benefício. Análise de 

sensibilidade. Análise de decisão. Farmacoeconomia e medidas de estados de saúde. 

Qualidade de vida relacionada à saúde. 

 



Disciplina 3: Bioética 

Fundamentação filosófica da Bioética. Pluralismo social e os limites da vida humana. 

problematização da Biotecnociência. Reflexão crítica sobre os conflitos éticos da 

pesquisa clínica. O olhar da Bioética para o exercício das profissões da saúde e os direitos 

dos pacientes. 

 

Disciplina 4: Metodologia Científica 

Fundamentos da Metodologia Científica. Métodos e Técnicas de Pesquisa. Normas para 

Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Projeto de Pesquisa. Planejamento e elaboração 

de Pesquisa. Organização de trabalho científico (Normas ABNT e Vancouver). 

 

Disciplina 5: Fundamentos de Pesquisa Clínica 

Conceitos. Cobaias e voluntários. Fases da Pesquisa Clínica: I, II, III e IV. Pesquisa in vitro. 

Pesquisa in vivo. Amostras. Ética em pesquisa. Publicação científica.  

 


