
 
 

GESTÃO CLÍNICA DO MEDICAMENTO: ÊNFASE EM FARMÁCIA CLÍNICA, 
ATENÇÃO FARMACÊUTICA E PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA 

 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Gestão Clínica Do 
Medicamento: Ênfase em Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica e Prescrição 
Farmacêutica. 
 
 

COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Dra. Karina Camasmie Abe 

 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Saúde – Farmácia – Farmácia Clínica 
 

 DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Saúde – 

Farmácia – Farmácia Clínica, na modalidade on-line.  

  

OBJETIVOS:  

Os objetivos do curso são: 

 Apresentar aspectos históricos, conceituais e filosóficos da Assistência 
Farmacêutica, da Atenção Farmacêutica e da Farmácia Clínica; 

 Propiciar atividade de investigação científica através da elaboração do Trabalho 
de Conclusão de Curso; 

 Atualizar o aluno na legislação sanitária e profissional; 

 Discutir de forma integrada a farmacocinética clínica com a biofarmácia; 

 Capacitar para a prática da Farmácia Clínica para unidades ou grupos de 
pacientes específicos (enfoque nos Serviços Farmacêuticos Clínicos classe 4); 

 Capacitar para a prática da Atenção Farmacêutica para grupos considerados de 
risco em relação ao uso de medicamentos; 

 Apresentar as particularidades do seguimento farmacoterapêutico na gravidez e 
na amamentação 

 Capacitar o farmacêutico para prescrição e seguimento farmacoterapêutico dos 
medicamentos isentos de prescrição (MIP) 

  Integrar a interpretação de exames laboratoriais à prática clínica do 
farmacêutico; 

 Capacitar o profissional para a gestão clínica do medicamento. 

 Formar profissionais capazes de interferir no processo do uso racional dos 
medicamentos. 
 



 

PÚBLICO-ALVO: Farmacêuticos que tenham como objetivo desenvolver perfil clínico 
para atuar em Farmácia Clínica em hospitais, Atenção Farmacêutica em Farmácias e 
Drogarias e no SUS (Sistema Único de Saúde) e prescrever medicamentos conforme a 
Resolução CFF nº 586 de 29 de agosto de 2013. 
 
 
CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h. Nesse curso é obrigatória a confecção 
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
 

DURAÇÃO: 12 meses + 2 meses para o TCC 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): Em formato EaD, obrigatório ao final do 
curso. 
 

MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

  

Disciplina do curso 
Carga Horária 

(horas) 

1.   Assistência farmacêutica 40h 

2.   Metodologia da pesquisa científica 40h 

3.   Atualização em legislação sanitária e profissional 40h 

4.   Farmacologia clínica e biofarmácia 40h 

5.   Farmácia clínica em situações especiais 40h 

6.   Seguimento farmacoterapêutico e gerenciamento de 

doenças crônicas 
40h 

7.   Seguimento farmacoterapêutico na gravidez e na 

amamentação 
40h 

8.   Prescrição e seguimento farmacêutico – medicamentos 

isentos de prescrição (mip) 
40h 

9.   Interpretação de exames laboratoriais 40h 

10. Seminários em Gestão Clínica do Medicamento 60h 

11. Orientação e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 30h 

  
 

 


