
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE EM FARMÁCIA CLÍNICA E CUIDADO 

FARMACÊUTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, junho de 2022 
  



 

 

 

SUMÁRIO 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 1 

1.1 Instituição Formadora 1 

1.2 Instituição Executora 1 
1.3 Locais de Estágio 1 
1.4 Nome do Programa 1 
1.5 Coordenação 1 
1.6 Tutoria 2 
1.7 Docência 3 
1.8 Preceptoria 3 

2 CARACTERIZAÇÃO DO PPROGRAMA 4 

2.1 Área de Concentração 4 
2.2 Área Profissional 4 
2.3 Período de Realização 4 
2.4 Carga Horária Total 4 
2.4.1 Carga Horária Teórica 4 
2.4.2 Carga Horária Prática 5 
2.5 Modalidade do Curso 5 
2.6 Número de Vagas Anuais 5 

3 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) 5 

3.1 Histórico 5 
3.2 Justificativa 5 
3.3 Diretrizes Pedagógicas 6 
3.4 Objetivos 6 
3.4.1 Objetivo Geral 6 
3.4.2 Objetivos Específicos 6 
3.5 Articulação com as Políticas de Saúde Locorregionais 7 
3.6 Parcerias 8 
3.6.1 HU/USP 8 
3.6.2 FarmUSP 9 
3.6.3 UBS 9 
3.6.4 ICr/HCFMUSP 10 
3.7 Infraestrutura 10 
3.8 Profissional de Saúde Residente 11 
3.8.1 Avaliação do Profissional de Saúde Residente 11 
3.8.1.1 Aproveitamento em Módulos 12 
3.8.1.2 Trabalho de Conclusão do Programa de Residência (TCR) 12 
3.8.1.3 Aprovação Final 12 
3.9 Avaliação do Programa de Residência 12 
3.10 Perfil do Egresso 12 
3.11 Matriz Curricular 13 
3.11.1. Módulos Teóricos 13 
3.11.1.1 Eixo Transversal 13 
3.11.1.2 Eixo Específico 17 
3.11.2 Módulos Teórico-Práticos e Práticos 22 
3.11.2.1 Eixo Transversal 22 
3.11.2.2 Eixo Específico 23 
3.12 Estrutura do Programa 39 



 

 

 

4 PERFIL DOS CANDIDATOS PARA INGRESSO 39 

5 PROCESSO SELETIVO 39 

6 LICENÇAS, TRANCAMENTOS E OUTRAS OCORRÊNCIAS DE AFASTAMENTO 40 

6.1 Licença gestante ou adotante 40 
6.2 Licença de nascimento 40 
6.3 Licença nojo 40 
6.5 Faltas injustificadas 40 
6.6 Trancamento de matrícula 40 

7 CALENDÁRIO 40 

 



1 

 

 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 
  
1.1 Instituição Formadora 
 Universidade de São Paulo – USP 
  
1.2 Instituição Executora 

 Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP – FCF/USP 
  
1.3 Locais de Estágio 
  Hospital Universitário da USP – HU/USP 
  Farmácia Universitária da FCF/USP – FarmUSP 
  Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo – 

Coordenadoria Regional de Saúde Oeste – UBS 
  Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP – 

ICr/HCFMUSP 
  
1.4 Nome do Programa 

 Programa de Residência em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico 
  
1.5 Coordenação 
 A função da coordenação do Programa está definida na Resolução CNRMS Nº 2, de 13 de 

abril de 2012 e na Resolução CoCEx Nº 6629, de 23 de setembro de 2013. O coordenador 
do programa deve ser docente USP em atividade na unidade de ensino proponente do 
Programa ou quadro técnico de nível superior, com título de Doutor, da instituição 
proponente ou da instituição executora, parceira da Universidade no desenvolvimento 
do Programa. Deve ter experiência profissional de, no mínimo, três anos nas áreas de 
formação, atenção ou gestão em saúde. A ele compete: 

 fazer cumprir as deliberações da COREMU 

 garantir a implementação do programa 

 acompanhar a execução do Programa 

 zelar pelo adequado desenvolvimento das atividades práticas e teóricas do 
Programa, atuando no acompanhamento e avaliação dos alunos, das atividades e dos 
professores e instrutores, assim como na adequação das normas e atividades às 
regulamentações pertinentes 

 coordenar o processo de auto-avaliação do programa 

 coordenar o processo de análise, atualização e aprovação das alterações do projeto 
pedagógico junto à COREMU 

 constituir e promover a qualificação do corpo de docentes, tutores e preceptores, 
submetendo-os à aprovação pela COREMU 

 mediar as negociações interinstitucionais para viabilização de ações conjuntas de 
gestão, ensino, educação, pesquisa e extensão 

 promover a articulação do programa com outros programas de residência em saúde 
da instituição e com os cursos de graduação e pós-graduação 

 fomentar a participação dos profissionais de saúde residentes, tutores e preceptores 
no desenvolvimento de ações e de projetos interinstitucionais em toda a extensão da 
rede de atenção e gestão do SUS 

 promover a articulação com as Políticas Nacionais de Educação e de Saúde e com a 
Política de Educação Permanente em Saúde do seu estado por meio da Comissão de 



2 

 

 

 

Integração Ensino-Serviço – CIES 

 responder pelo Programa e responsabilizar-se pela documentação do Programa e 
atualização de dados junto às diversas instâncias internas à instituição executora e à 
CNRMS 

 representar o Programa sob sua coordenação técnica junto à Comissão de Residência 
Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde da Universidade de São 
Paulo (COREMU-USP), instância auxiliar da Câmara de Formação Profissional do 
Conselho de Cultura e Extensão da Universidade. 

A Resolução CoCEx Nº 6629, de 23 de setembro de 2013, traz também a descrição de 
Responsável Institucional pelo Programa. Este deve ser docente da Universidade de São 
Paulo, em atividade na Unidade de Ensino proponente do Programa. Suas 
responsabilidades e atribuições incluem: 

 responder institucionalmente pelo Programa a quaisquer instâncias pertinentes, 
internas e externas à Universidade de São Paulo; 

 orientar o programa do ponto de vista acadêmico, instruindo o adequado 
desenvolvimento de suas atividades teóricas e práticas; 

 representar o Programa sob sua responsabilidade junto à Comissão de Residência 
Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde da Universidade de São 
Paulo (COREMU-USP), instância auxiliar da Câmara de Formação Profissional do 
Conselho de Cultura e Extensão da Universidade. 

  
1.6 Tutoria 
 A função de tutor caracteriza-se, segundo a Resolução CNRMS Nº 2, de 13 de abril de 

2012, por atividade de orientação acadêmica de preceptores e profissionais de saúde 
residentes exercida por profissional com formação mínima de mestre e experiência 
profissional de, no mínimo, três anos. 
Ao tutor compete: 

 implementar estratégias pedagógicas que integrem saberes e práticas, promovendo 
a articulação ensino-serviço, de modo a proporcionar a aquisição das competências 
previstas no Projeto Político Pedagógico – PPP do Programa, realizando encontros 
periódicos com preceptores e profissionais de saúde residentes, contemplando todas 
as áreas envolvidas no programa 

 organizar, em conjunto com os preceptores, reuniões periódicas para implementação 
e avaliação do PPP 

 participar do planejamento e implementação das atividades de educação 
permanente em saúde para os preceptores 

 planejar e implementar, junto aos preceptores, equipe de saúde, docentes e 
profissionais de saúde residentes, ações voltadas à qualificação dos serviços e 
desenvolvimento de novas tecnologias para atenção e gestão em saúde 

 articular a integração dos preceptores e profissionais de saúde residentes com os 
respectivos pares de outros programas, bem como com estudantes dos diferentes 
níveis de formação profissional na saúde 

 participar do processo de avaliação dos profissionais de saúde residentes 

 participar da avaliação do PPP do programa, contribuindo para o seu aprimoramento 

 orientar e avaliar dos trabalhos de conclusão do Programa de Residência, conforme 
as regras estabelecidas no Regimento Interno da COREMU 

O Programa conta com dois tutores, dedicados ás atividades práticas desenvolvidas no 
âmbito do HU/USP e do ICr/HCFMUSP (pacientes internados) e no âmbito de UBS e 



3 

 

 

 

FarmUSP (pacientes ambulatoriais). 
  
1.7 Docência 
 Conforme a Resolução CNRMS Nº 2, de 13 de abril de 2012, os docentes do Programa de 

Residência são os profissionais vinculados à instituição formadora e executora que 
participam do desenvolvimento das atividades teóricas e teórico-práticas previstas no 
Projeto Político Pedagógico. Adicionalmente, exercem as seguintes funções: 

 articular junto ao tutor mecanismos de estímulo para a participação de preceptores e 
profissionais de saúde residentes nas atividades de pesquisa e nos projetos de 
intervenção 

 apoiar a coordenação dos programas na elaboração e execução de projetos de 
educação permanente em saúde para a equipe de preceptores da instituição 
executora 

 promover a elaboração de projetos de mestrado profissional associados aos 
programas de residência 

 orientar e avaliar os trabalhos de conclusão do programa, conforme as regras 
estabelecidas no Regimento Interno da COREMU 

A Resolução CNRMS Nº 2, de 13 de abril de 2012 define, ainda, Núcleo Docente 
Assistencial Estruturante a ser constituído pelo coordenador do Programa e por 
representantes de docentes, tutores e preceptores. São suas responsabilidades: 

 acompanhar a execução do PPP, propondo ajustes e mudanças, quando necessários, 
à coordenação 

 assessorar a coordenação dos programas no processo de planejamento, 
implementação, acompanhamento e avaliação das ações teóricas, teórico-práticas e 
práticas inerentes ao desenvolvimento do programa, propondo ajustes e mudanças 
quando necessários 

 promover a institucionalização de novos processos de gestão, atenção e formação 
em saúde, visando o fortalecimento ou construção de ações integradas entre 
equipes, entre serviços e nas redes de atenção do SUS 

 estruturar e desenvolver grupos de estudo e de pesquisa, que fomentem a produção 
de projetos de pesquisa e projetos de intervenção voltados à produção de 
conhecimento e de tecnologias que integrem ensino e serviço para a qualificação do 
SUS 

O Núcleo Docente Assistencial Estruturante - NDAE do Programa de Residência em 
Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico é composto por: coordenador e vice-
coordenador do Programa, tutores, docentes responsáveis por módulos e representantes 
de preceptores. 

  
1.8 Preceptoria 
 A caracterização da função de preceptor consta da Resolução CNRMS Nº 2, de 13 de abril 

de 2012. Esta função compreende a supervisão direta das atividades práticas realizadas 
pelos profissionais de saúde residentes nos serviços de saúde onde se desenvolve o 
programa, exercida por profissional vinculado à instituição formadora ou executora, com 
formação mínima de especialista. O preceptor deverá, necessariamente, ser da mesma 
área profissional do profissional de saúde residente sob sua supervisão, exceto em 
situações em que as atividades podem ser desempenhadas por quaisquer profissionais 
da saúde habilitados na área de atuação específica, como por exemplo: gestão, saúde do 
trabalhador, vigilância epidemiológica, ambienta ou sanitária, entre outras. Ao preceptor 
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compete: 

 exercer a função de orientador de referência para os profissionais de saúde 
residentes no desempenho das atividades práticas vivenciadas no cotidiano da 
atenção e gestão em saúde 

 orientar e acompanhar, com suporte dos tutores, o desenvolvimento do plano de 
atividades teórico-práticas e práticas do profissional de saúde residente, devendo 
observar as diretrizes do PPP 

 elaborar, com suporte dos tutores e demais preceptores da área de concentração, as 
escalas de plantões e de férias, acompanhando sua execução 

 facilitar a integração dos profissionais de saúde residentes com a equipe de saúde, 
usuários (indivíduos, família e grupos), profissionais de saúde residentes de outros 
programas, bem como com estudantes dos diferentes níveis de formação 
profissional na saúde que atuam no campo de prática 

 participar, junto com os profissionais de saúde residentes e demais profissionais 
envolvidos no programa, das atividades de pesquisa e dos projetos de intervenção 
voltados à produção de conhecimento e de tecnologias que integrem ensino e 
serviço para qualificação do SUS 

 identificar dificuldades e problemas de qualificação dos profissionais de saúde 
residentes relacionadas ao desenvolvimento de atividades práticas de modo a 
proporcionar a aquisição das competências previstas no PPP do programa, 
encaminhando-os aos tutores quando se fizer necessário 

 participar da elaboração de relatórios periódicos desenvolvidos pelos profissionais de 
saúde residentes sob sua supervisão 

 proceder, em conjunto com tutores, a formalização do processo avaliativo do 
profissional de saúde residente, com periodicidade máxima bimestral 

 participar da avaliação da implementação do PPP do programa, contribuindo para o 
seu aprimoramento 

 orientar e avaliar dos trabalhos de conclusão do programa de residência, conforme 
as regras estabelecidas no Regimento Interno da COREMU, respeitada a exigência 
mínima de titulação de mestre 

  

2 CARACTERIZAÇÃO DO PPROGRAMA 
  
2.1 Área de Concentração 
 Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico 
  
2.2 Área Profissional 
 Farmácia 
  
2.3 Período de Realização 
 Março de 2022 a fevereiro de 2028 
  
2.4 Carga Horária Total 
 5760 horas distribuídas ao longo de dois anos 
  
2.4.1 Carga Horária Teórica 
 1152 horas (20% da carga horária total) 
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2.4.2 Carga Horária Prática 
 4608 horas (80% da carga horária total) 
  
2.5 Modalidade do Curso 
 Tempo Integral 

60 horas/semana, com um dia de folga semanal e 30 dias de férias/ano 
  
2.6 Número de Vagas Anuais 
 08 (oito) 
  

3 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) 
  
3.1 Histórico 
 O Programa de Residência em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutica da FCF/USP tem 

suas raízes no Curso de Especialização em Farmácia Clínica Hospitalar e no Curso de 
Especialização em Laboratório Clínico Hospitalar. Estes cursos anuais foram oferecidos 
entre 1993 e 2010, com algumas interrupções, e surgiram da parceria entre a FCF/USP e 
o Departamento de Farmácia e Laboratório Clínico do Hospital Universitário 
(DFLC/HU/USP). Este Departamento é dirigido por docente da FCF/USP e engloba duas 
divisões: a Divisão de Farmácia (DVFARM) e a Divisão de Laboratório Clínico (DLC), as 
quais são também dirigidas por docentes da FCF/USP. O DFLC iniciou suas atividades em 
1981, ano de fundação do HU. O trabalho desenvolvido desde então no atendimento de 
pacientes internados e ambulatoriais, alicerçado na interação multi e interdisciplinar e 
voltado à prática da Farmácia Clínica para fornecer individualização, otimização e 
gerenciamento da farmacoterapia dos pacientes, juntamente com a experiência na 
formação de recursos humanos proporcionada pelos Cursos de Especialização, foram 
essenciais para a estruturação e consolidação do Programa de Residência em Farmácia 
Clínica e Cuidado Farmacêutico. 

  
3.2 Justificativa 
 O Conselho Federal de Farmácia, em seu documento “Serviços farmacêuticos 

diretamente destinados ao paciente, à família e à comunidade: contextualização e 
arcabouço conceitual” (Brasília, 2016), considera a Farmácia Clínica como a área da 
Farmácia voltada ao cuidado do paciente por meio da otimização da farmacoterapia, 
prevenção de doenças e promoção da saúde e do bem-estar, com a premissa de garantir 
o uso racional de medicamentos. A atuação profissional em Farmácia Clínica ocorre por 
meio de modelos de prática. Entre tais modelos, podemos destacar o Cuidado 
Farmacêutico com a provisão de serviços farmacêuticos diretamente destinados ao 
paciente, à família e à comunidade com a finalidade de prevenir e resolver problemas 
relacionados à farmacoterapia e garantir o uso racional de medicamentos; neste modelo 
de prática, o paciente é o beneficiário, o medicamento é o insumo essencial e o enfoque 
multidisciplinar é imprescindível. Busca-se, por meio do Cuidado Farmacêutico, atingir 
resultados concretos para a melhoria da qualidade de vida do paciente e da sua 
comunidade. 
Neste sentido, o Programa de Residência em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico 
justifica-se por oferecer, aos profissionais farmacêuticos, formação especializada em 
Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico, baseada essencialmente na prática, 
capacitando-os para atuar na promoção de melhorias das condições de saúde da 
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população tanto pela oferta individual de serviços farmacêuticos quanto pela 
implementação de modelos de gestão que promovam a Farmácia Clínica e o Cuidado 
Farmacêutico em diversos cenários e níveis da atenção à saúde, englobando não apenas 
Sistema Único de Saúde, mas também saúde suplementar e privada. 

  
3.3 Diretrizes Pedagógicas 
 As diretrizes pedagógicas do Programa de Residência em Farmácia Clínica e Cuidado 

Farmacêutico são fundamentadas no documento “Matriz de competências para a 
formação do farmacêutico na área de Farmácia Clínica”, elaborado pelo Conselho Federal 
de Farmácia e submetido a consulta pública em 2016 (Consulta Pública nº 01/2016), que 
é um instrumento norteador para a formação clínica de farmacêuticos e contempla as 
competências, habilidades, desempenhos e tarefas essenciais à atuação profissional do 
farmacêutico clínico. Neste contexto, considera-se competência como a capacidade de 
mobilização de recursos diversos para solucionar problemas da prática profissional; os 
recursos são as capacidades cognitivas, atitudinais e comportamentas do farmacêutico 
clínico. Desta forma, a adoção do conceito de competência para nortear a formação 
profissional implica na definição de objetivos instrucionais voltados à aquisição dos 
recursos cognitivos (conhecer e conhecer como fazer), atitudinais (demonstrar como 
fazer e fazer em ambientes reais) e comportamentais (aprender a aprender, auto-
avaliação, liderança, trabalhar em equipe, comunicar, refletir sobre a práxis). O modelo 
de formação por competências também define a necessidade de formação por meio de 
atividades predominantemente práticas e de forma integrada aos diversos cenários de 
atuação profissional. 

  
3.4 Objetivos 
  
3.4.1 Objetivo Geral 
 Contribuir para a melhoria da qualidade da atenção à saúde dos pacientes, de suas 

famílias e de suas comunidades por meio da capacitação do profissional farmacêutico na 
área de Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico, propiciando a formação de 
farmacêuticos clínicos capazes de identificar e acolher demandas, determinar 
necessidades ou problemas de saúde dos pacientes, da família e da comunidade, 
delinear e implantar planos de cuidado e avaliar os resultados de sua aplicação. A 
capacitação se dá principalmente por meio de atividades práticas em diversos cenários 
de atuação profissional: âmbito comunitário, ambulatorial, hospitalar, público, privado, 
de forma individual e coletiva. 

  
3.4.2 Objetivos Específicos 
 Desenvolver progressivamente os diversos níveis de competências dos profissionais de 

saúde residentes, por meio da atuação em distintos cenários e lugares de prática: 

 competências iniciais: 
o domínio cognitivo: o profissional de saúde residente relembra, compreende 

e aplica conhecimentos 
o domínio atitudinal: o profissional de saúde residente identifica e se 

conscientiza da necessidade, problema e contexto do paciente, família e 
comunidade 

o domínio psicomotor: o profissional de saúde residente executa 
procedimentos e serviços por imitação e sequência de instruções 
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 competências intermediárias: 
o domínio cognitivo: o profissional de saúde residente aplica seus 

conhecimentos, analisa a estrutura do problema e os elementos que o 
compõem 

o domínio atitudinal: o profissional de saúde residente atribui valor e 
compreende o contexto, agindo para a solução das necessidades e 
problemas do paciente, da família e da comunidade 

o domínio psicomotor: o profissional de saúde residente adquire precisão e 
desenvoltura para executar procedimentos e serviços 

 competências avançadas: 
o domínio cognitivo: o profissional de saúde residente sintetiza, cria, constrói, 

avalia, acessa, julga problemas da prática, processos de trabalho, políticas de 
saúde, entre outros 

o domínio atitudinal: o profissional de saúde residente organiza um sistema de 
valores pessoais e internaliza um sistema de valores do cenário em que atua 
para adoção de comportamentos para solucionar necessidades e problemas 
do paciente, da família e da comunidade 

o domínio psicomotor: o profissional de saúde residente adquire expertise, ou 
seja, articula habilidades e automatiza procedimentos e serviços 

  
3.5 Articulação com as Políticas de Saúde Locorregionais 
 O Programa de Residência em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico tem, como 

cenário de prática, unidades de assistência primária e secundária, vinculadas à 
Universidade de São Paulo e à Coordenadoria Regional de Saúde Oeste da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Paulo. Ao atuar nestes locais, os profissionais de saúde 
residentes se envolvem em atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos que ali atuam 
juntamente a docentes e estagiários da FCF/USP. Esta atuação conjunta visa à 
viabilização de um conjunto de ações inseridas na Farmácia Clínica e no Cuidado 
Farmacêutico e voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, nos planos 
individual e coletivo, tendo como insumo fundamental o medicamento e como objeto 
essencial de suas ações o usuário do medicamento. 
Nesse contexto, os principais macrocomponentes considerados são o “Uso Racional de 
Medicamentos” e a “Segurança do Paciente”, cuja aplicação é favorecida pela oferta de 
serviços farmacêuticos ambulatoriais e hospitalares, tais como rastreamento em saúde, 
educação em saúde, manejo de problemas de saúde autolimitados, dispensação de 
medicamentos, monitorização terapêutica de fármacos, conciliação medicamentosa, 
revisão da farmacoterapia, gestão da condição de saúde e acompanhamento 
farmacoterapêutico, entre outros. Os profissionais de saúde residentes do Programa de 
Residência em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico atuam ativamente na 
implementação e aprimoramento destes serviços nos locais de prática, em consonância 
com as políticas de saúde estabelecidas pelo SUS e pelas unidades de assistência 
específicas. 
Dessa forma, o profissional de saúde residente estará comprometido com a 
implementação da Farmácia Clínica e do Cuidado Farmacêutico em sentido amplo, 
integrados ao atendimento hospitalar e ambulatorial a ser desenvolvido no HU/USP, na 
FarmUSP, nas UBS da Coordenadoria Regional de Saúde Oeste do Município de São Paulo 
e no ICr/HCFMUSP de modo a permitir uma visão global, integrada e com foco em 
resultados concretos que beneficiem a população atendida. 
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3.6 Parcerias 
  
3.6.1 HU/USP 
 O HU/USP (Hospital Universitário da USP) tem por finalidade promover o ensino, a 

pesquisa e a extensão de serviços à comunidade. Neste sentido, atua em três frentes: 

 estimulando e promovendo o ensino e a pesquisa, servindo de campo de atividades e 
desenvolvimento para as unidades de ensino da área de saúde da Universidade de 
São de Paulo: Medicina, Enfermagem, Odontologia, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Ciências Farmacêuticas e Serviço Social 

 desenvolvendo atividades assistenciais de prevenção e tratamento da doença, bem 
como de proteção e recuperação da saúde, com atendimento de média 
complexidade em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica Obstétrica e Ginecológica e 
Clínica Pediátrica 

 colaborando com as instituições de ensino no desenvolvimento de tecnologias 
assistenciais, educativas e operacionais 

O Departamento de Farmácia e Laboratório Clínico – DFLC foi estruturado pela FCF/USP e 
iniciou suas atividades com a inauguração do Hospital, em 1981. Engloba duas divisões: a 
Divisão de Farmácia – DVFARM e a Divisão de Laboratório Clínico – DLC. 
A Divisão de Farmácia – DVFARM tem como missão oferecer assistência farmacêutica ao 
paciente e seus farmacêuticos atuam como membros da equipe multidisciplinar. 
Funciona 24horas/dia, sete dias/semana, e está constituída por três Serviços: o Serviço 
de Farmácia Hospitalar (SVFARMH), o Serviço de Farmácia Clínica (SVFARMCL) e o Serviço 
de Dispensação e Farmacotécnica (SVFARMCT). 
No SVFARMH são executadas todas as atividades relacionadas à gestão de medicamentos 
e produtos afins, conservação e distribuição dos medicamentos.  
O SVFARMCL é responsável pela oferta de serviços farmacêuticos clínicos, tais como 
acompanhamento farmacoterapêutico, revisão da farmacoterapia, notificações de 
reações adversas a medicamentos, monitoramento de concentrações sanguíneas de 
fármacos, conciliação medicamentosa, orientação de alta, entre outros. Sua importância 
na garantia da segurança do paciente e do uso racional de medicamentos é comprovada 
por meio do acompanhamento de diversos indicadores de desempenho. Os serviços 
farmacêuticos clínicos são oferecidos aos pacientes de todas as clínicas que compõem o 
hospital. O SVFARMCT é responsável pela separação, conferência e distribuição de 
medicamentos dentro do hospital e pela manipulação de medicamentos para adequação 
à prescrição médica. Estas atividades são críticas no contexto de segurança do paciente e 
do uso racional de medicamentos, já que garantem a entrega dos medicamentos 
prescritos de forma individualizada e na dose requerida para cada paciente do HU. 
Os farmacêuticos da DVFARM participam de programas internos (Programa 
Antitabagismo do HU/USP) e externos ao HU (Rede Sentinela da ANVISA) e de diversas 
comissões hospitalares (Comissão de Farmácia e Terapêutica, Núcleo de Segurança do 
Paciente, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Comissão de Gerenciamento de 
Resíduos, Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional, Comissão de Avaliação de 
Óbitos, Núcleo de Gerenciamento de Materiais, Câmara de Ensino, Comitê de Ética em 
Pesquisa, etc). 
Adicionalmente, a DVFARM constitui campo de pesquisa e de estágio para alunos de 
graduação e de pós-graduação da USP. 
A Divisão de Laboratório Clínico do HU-USP (DLC-HU) tem como missão gerar 
conhecimento técnico-científico em análises clínicas, visando qualidade no apoio ao 



9 

 

 

 

diagnóstico clínico, ao ensino e à pesquisa. Os processos realizados pela DLC buscam 
assegurar a qualidade e continuidade dos serviços prestados, assim como garantir a 
conformidade das amostras recebidas e colhidas e dos equipamentos e métodos 
utilizados. A DLC possui o certificado de conformidade com a NBR ISO 9001 e o 
certificado de conformidade do Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos PALC, 
promovido pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. 
Os exames disponibilizados são realizados em equipamentos de última geração, por 
métodos automatizados e também por meio de técnicas manuais. Eles abrangem as 
áreas de Bioquímica e Urinálise, Hematologia, Parasitologia, Microbiologia, Imunologia, 
Hormônios e Biologia Molecular. 
A DLC constitui campo de pesquisa e de estágio para alunos de graduação e de pós-
graduação da USP e de treinamento para farmacêuticos em programas de Prática 
Profissional. 

  
3.6.2 FarmUSP 
 A FarmUSP (Farmácia Universitária da FCF/USP) é a Farmácia-Escola da FCF/USP. Suas 

atividades estão alicerçadas nos objetivos da Universidade, ou seja, contemplar o ensino, 
a pesquisa e a extensão, com prestação de serviços à comunidade. O modelo de atuação 
da FarmUSP prioriza as atividades clínicas do farmacêutico, com destaque para sua 
inserção como membro da equipe multiprofissional, em todos os níveis de atenção à 
saúde, com foco principal nos processos de fornecimento de informação essencial ao 
indivíduo sobre sua enfermidade e os medicamentos a serem utilizados e de educação, 
prática que envolve a motivação que induz as mudanças necessárias para a obtenção de 
estilo de vida saudável, conscientizando o indivíduo sobre sua responsabilidade pela 
manutenção de sua própria saúde. Estes processos envolvem conhecimento, atitudes e 
compromisso, aspectos que norteiam a prática farmacêutica na FARMUSP, gerando 
resultados positivos para o uso racional de medicamentos e segurança do paciente na 
comunidade atendida. Desta maneira, a FarmUSP caracteriza-se como cenário atualizado 
para o ensino de práticas farmacêuticas com foco no paciente. É campo de realização de 
estágios curriculares e de iniciação científica a estudantes da FCF/USP e de outras 
instituições de ensino superior. Na FarmUSP são desenvolvidos, também, projetos de 
pesquisa para trabalhos de conclusão de curso, mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

  
3.6.3 UBS 
 As UBS (Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de SãoPaulo – 

Coordenadoria Regional de Saúde Oeste) oferecem atenção básica à saúde e são o 
primeiro ponto de atenção à saúde e a principal porta de entrada do SUS. A atenção 
básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo 
de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 
pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 
Os Serviços oferecidos pelas Unidades Básicas de Saúde são: consultas individuais e 
coletivas; visita domiciliar; saúde bucal; vacinação; coleta para exames laboratoriais: 
sangue, urina e fezes; curativos; planejamento familiar; vigilância em saúde; tratamento 
e acompanhamento de pacientes diabéticos e hipertensos; desenvolvimento das ações 
de controle da dengue e outros riscos ambientais em saúde; pré-natal e puerpério; 
acolhimento mãe-bebê após alta na maternidade; rastreamento de câncer de colo 
uterino (preventivo) e câncer de mama; teste do pezinho, teste do reflexo vermelho e da 
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orelhinha; teste rápido de sífilis e HIV; distribuição gratuita de preservativos; teste rápido 
de gravidez; controle do tabagismo; prevenção, tratamento e acompanhamento das DTS 
e HIV; acompanhamento de doenças crônicas; identificação, tratamento e 
acompanhamento da tuberculose; identificação, tratamento e acompanhamento da 
hanseníase; ações de promoção da saúde e proteção social na comunidade. 
Entre as atividades realizadas pelos profissionais de saúde residentes nas UBS, podemos 
citar a dispensação de medicamentos prescritos; a distribuição de medicamentos para 
uso interno da AMA e da UBS; a organização de atividades técnicas e administrativas 
relacionadas a programas de atendimento como grupos de diabetes, grupos de 
hipertensos e tratamentos supervisionados; acompanhamento farmacoterapêutico de 
pacientes; orientação para o uso racional dos medicamentos por meio de processos de 
educação em saúde; orientação sobre medicamentos do Componente Especializado. 

  
3.6.4 ICr/HCFMUSP 
 O ICr/HCFMUSP (Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da USP) é um hospital de referência nacional e internacional em saúde infantil. Reúne 20 
especialidades pediátricas e oferece atendimento de alta complexidade ao recém-
nascido, à criança e ao adolescente. Considerando como prioridade o atendimento 
global, integra a visão biológica, psicológica e social do paciente, o que se revela no 
pioneirismo em projetos de Humanização desde a sua concepção (década de 1970), 
propiciando a permanência dos pais ou responsáveis, em tempo integral, durante a 
internação. 
A partir da ação integrada de equipes multiprofissionais e da adoção dos mais modernos 
recursos de procedimentos diagnósticos e terapêuticos, o ICr/HCFMUSP oferece um 
atendimento de excelência nas modalidades de terapia intensiva, internação, atenção 
ambulatorial e de hospital-dia. Destaca-se pelo tratamento de doenças crônicas e 
complexas, como síndromes raras, oncologia e AIDS, Além disso, realiza transplantes de 
fígado (inclusive intervivos), de rim e de células-tronco e hematopoiéticas. 
Os estágios no ICr/HCFMUSP propiciam aos profissionais de saúde residentes contato 
com pacientes com alto grau de complexidade e permitem a complementação do 
aprendizado realizado nas clínicas pediátricas do HU/USP. 

  
3.7 Infraestrutura 
 A FCF/USP e os locais de prática HU/USP, FarmUSP, UBS e ICr/HCFMUSP oferecem 

infraestrutura adequada ao desenvolvimento das atividades teóricas e práticas do 
Programa de Residência em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico. 
Entre as instalações e recursos oferecidas, podemos citar: 

 Biblioteca do Conjunto das Químicas e Biblioteca do Hospital Universitário: ambas 
integrantes da Agência USP de Gestão de Informação Acadêmica (AGUIA), a qual 
oferece serviços e produtos essenciais à formação e atualização constantes da 
comunidade USP e também do público externo. Dispondo de ambientes propícios ao 
estudo, aprendizado e pesquisa, as Bibliotecas mantêm acervos impressos de alta 
qualidade e facilitam o acesso e uso de conteúdos digitais. O acervo pode ser 
consultado diretamente nas Bibliotecas e também pela Internet. 

 Salas de aula e anfiteatros com recursos audiovisuais e para videoconferências. 

 Conexão à internet banda larga com fio e sem fio (WiFi). 
  

  

https://www.aguia.usp.br/


11 

 

 

 

3.8 Profissional de Saúde Residente 
 De acordo com a Resolução CNRMS Nº 2, de 13 de abril de 2012, o profissional de saúde 

que ingressar em Programa de Residência em Área Profissional da Saúde recebe a 
denominação de profissional de saúde residente, e terá como atribuições: 

 conhecer o PPP do programa para o qual ingressou, atuando de acordo com as suas 
diretrizes orientadoras 

 empenhar-se como articulador participativo na criação e implementação de 
alternativas estratégicas inovadoras no campo da atenção e gestão em saúde, 
imprescindíveis para as mudanças necessárias à consolidação do SUS 

 ser co-responsável pelo processo de formação e integração ensino-serviço, 
desencadeando reconfigurações no campo, a partir de novas modalidades de 
relações interpessoais, organizacionais, ético-humanísticas e técnico-sócio-políticas 

 dedicar-se exclusivamente ao programa, cumprindo a carga horária de 60 (sessenta) 
horas semanais 

 conduzir-se com comportamento ético perante a comunidade e usuários envolvidos 
no exercício de suas funções, bem como perante o corpo docente, corpo discente e 
técnico-administrativo das instituições que desenvolvem o programa 

 comparecer com pontualidade e assiduidade às atividades da residência 

 articular-se com os representantes dos profissionais da saúde residentes na COREMU 
da instituição 

 integrar-se às diversas áreas profissionais no respectivo campo, bem como com 
alunos do ensino da educação profissional, graduação e pós-graduação na área da 
saúde 

 integrar-se à equipe dos serviços de saúde e à comunidade nos cenários de prática; 
buscar a articulação com outros programas de residência multiprofissional e em área 
profissional da saúde e também com os programas de residência médica 

 zelar pelo patrimônio institucional 

 participar de comissões ou reuniões sempre que for solicitado 

 manter-se atualizado sobre a regulamentação relacionada à residência 
multiprofissional e em área profissional de saúde 

 participar da avaliação da implementação do PPP do programa, contribuindo para o 
seu aprimoramento. 

  
3.8.1 Avaliação do Profissional de Saúde Residente 
 A avaliação da aprendizagem será realizada considerando-se os níveis de competência e, 

dentro de cada nível, a evolução nos domínios cognitivo, atitudinal e psicomotor. 
O aprendizado das competências iniciais será avaliada por meio de testes escritos, 
incluindo múltipla escolha e questões curtas, entre outros. O desenvolvimento das 
competências intermediárias será mensurado por meio de feedback oral ou escrito sobre 
o desempenho do estudante; revisão por pares, avaliação pelo paciente e debates em 
classe. A aquisição de competências avançadas será avaliada com os mesmos métodos 
empregados para as competências intermediárias, acrescidos de observação docente 
direta, revisão de prontuário, exame oral após observação de atendimento, avaliação por 
pares, métodos SNAPPS, Mini-CEX, ECOE/OSCE, Preceptor Minuto e Long Case adaptados 
às atividades de Farmácia Clínica. Para cada módulo teórico e prático, serão definidas as 
competências a serem adquiridas pelo profissional de saúde residente nos três domínios. 
O resultado da avaliação será expresso conforme o método de avaliação empregado: por 
nota variando de 0,0 a 10,0 ou em função do nível de competência atingido 
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(insatisfatório – nota 5,0; limítrofe – nota 7,0; satisfatório – nota 8,5; excelente – nota 
10,0). As avaliações serão registradas por escrito, independentemente do método usado, 
e será dada ciência do resultado ao profissional de saúde residente. 

  
3.8.1.1 Aproveitamento em Módulos 
 Conforme estabelecido no Regimento da Residência Multiprofissional em Saúde e da 

Residência Farmacêutica da FCF/USP, o profissional de saúde residente deverá: 

 obter nota igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou superior a 85% em cada um 
dos módulos teóricos, para aprovação 

 obter nota igual ou superior a 7,0 e freqüência igual a 100% em cada um dos 
módulos práticos, para aprovação 

  
3.8.1.2 Trabalho de Conclusão do Programa de Residência (TCR) 
 Os Trabalhos de Conclusão do Programa de Residência (TCR) serão desenvolvidos nos 

eixos de atuação do profissional de saúde residente. 
  
3.8.1.3 Aprovação Final 
 Para aprovação final, segundo definido no Regimento da Residência Multiprofissional em 

Saúde e da Residência Farmacêutica da FCF/USP, o profissional de saúde residente 
deverá obter média final igual ou superior a 7,0 em todos os módulos, frequência igual 
ou superior a 85% em módulos teóricos, freqüência igual a 100% em módulos práticos e 
aprovação do Trabalho de Conclusão do Programa de Residência (TCR) por Comissão 
Examinadora. 

  
3.9 Avaliação do Programa de Residência 
 Será avaliado pelos profissionais de saúde residentes por meio de preenchimento de 

formulário específico ou outro método que for julgado conveniente pelas instâncias 
competentes (Coordenação do Programa, CREMFAR, COREMU). 

  
3.10 Perfil do Egresso 
 O profissional farmacêutico, ao término do Programa de Residência em Farmácia Clínica 

e Cuidado Farmacêutico, deverá ter adquirido as competências necessárias para a prática 
da Farmácia Clínica e do Cuidado Farmacêutica em unidades de saúde. Deverá ser capaz 
de atuar na promoção de melhorias das condições de saúde da população tanto pela 
oferta individual de serviços farmacêuticos quanto pela implementação de modelos de 
gestão que promovam a Farmácia Clínica e o Cuidado Farmacêutico em diversos cenários 
e níveis da atenção à saúde. 
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3.11 Matriz Curricular 
  
3.11.1. Módulos Teóricos 
  
3.11.1.1 Eixo Transversal 
  
 Módulo ETT1 (Eixo Transversal Teórico 1) 

Método Científico 
Carga horária: 78 horas 
Docente responsável: Prof. Dr. Felipe Rebello Lourenço 
Docentes colaboradores: Prof. Dr. Maurício Yonamine; Profa. Dra. Valentina Porta 
Objetivo: desenvolver competências iniciais nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 analisar a situação de saúde 

 identificar e caracterizar os problemas de saúde 

 elaborar hipóteses de pesquisa científica 

 definir objetivos de pesquisa científica 

 planejar e executar pesquisas científicas 

 analisar dados científicos 

 aplicar os resultados de estudos científicos ao cuidado do paciente 

 elaborar e executar estratégias de intervenção em saúde 

 avaliar o impacto de estratégias de intervenção em saúde 

 elaborar relatórios e artigos científicos 
Conteúdo Programático: busca de informação científica; desenhos de estudos 
(rastreamento, estudo de coorte, estudo de caso-controle, ensaio clínico, revisão 
sistemática, metanálise); ciência translacional; testes de hipóteses; variáveis estatísticas; 
medidas estatísticas; amostragem; vieses; causalidade; aspectos éticos da pesquisa com 
seres humanos; apresentação de dados; elaboração de artigos científicos. 
Método de Ensino: aulas teóricas expositivas, aulas teóricas dialogadas, discussões em 
grupo, atividades de simulação, elaboração de trabalhos com apresentação escrita ou 
oral. 
Método de Avaliação: avaliação oral por meio de discussões em grupo ou entre 
profissional de saúde residente e avaliador, apresentação de seminários, avaliação 
escrita. 
Bibliografia: 
1. Benseñor IM; Lotufo PA. Epidemiologia: uma abordagem prática. 2a ed. São Paulo: 

Sarvier, 2011. 
2. Beuachamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. 8th ed. New York: Oxford 

University Press; 2019. 
3. Cohen C, Garcia M, organizadores. Questões de bioética clínica: pareceres da 

Comissão de Bioética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. Rio de Janeiro: Elsevier; 2007. 

4. Estrela, C, organizador. Metodologia científica: ciência, ensino, pesquisa.3a ed. São 
Paulo: Artes Médicas; 2018. 

5. Fletcher GS. Clinical epidemiology: the Essentials. 6th ed. Philadelphia: LWW; 2021. 
6. Maluf ACRFD. Curso de Bioética e Biodireito 4a ed. Coimbra: Grupo Almedina; 2020. 
7. Martins GA; Domingues O. Estatística geral e aplicada. 6a ed. São Paulo: Atlas; 2017. 
8. Neves MCP, Osswald W. Bioética simples. Lisboa: Verbo; 2014. 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Grant+S.+Fletcher+MD++MPH&text=Grant+S.+Fletcher+MD++MPH&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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9. Peacock JL, Peacock P. Oxford Handbook of Medical Statistics. New York: Oxford 
University Press; 2011. 

10. Pereira JCR. Bioestatística em outras palavras. São Paulo: EDUSP; 2015. 
11. Sgreccia, E. Manual de bioética. Vol 1, Fundamentos e ética biomédica. 4a ed. São 

Paulo: Loyola, 2009. 
12. Stewart, A. Basic statistics and epidemiology: a practical guide. 4th ed. Boca Raton: 

CRC Press; 2016. 
  
 Módulo ETT2 (Eixo Transversal Teórico 2) 

Uso Racional de Medicamentos 
Carga horária: 78 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Valentina Porta 
Docentes colaboradores: Ana Paula Callejo de Souza; Cristina Akiko Takagi; Profa. Dra. 
Eliane Ribeiro; Me. Karine Dal Paz; Me. Patrícia Sayuri Katayose Takahashi 
Objetivo: desenvolver competências iniciais nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 identificar os desfechos associados ao uso de medicamentos 

 identificar os riscos ao paciente associados ao uso de medicamentos 

 realizar gestão de riscos associados ao uso de medicamentos 

 avaliar as tecnologias de saúde em relação à sua efetividade, segurança e custo 

 participar das atividades de comissões hospitalares relacionadas ao uso racional de 
medicamentos (Comissão de Farmácia e Terapêutica, Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar, Núcleo de Segurança do Paciente e outras) 

Conteúdo Programático: saúde baseada em evidência; busca de evidência; uso racional 
de medicamentos; reações adversas a medicamentos; erros de medicação; segurança do 
paciente; gestão de risco associado ao uso de medicamentos; avaliação de tecnologias de 
saúde; análises farmacoeconômicas; farmacovigilância. 
Método de Ensino: aulas teóricas expositivas, aulas teóricas dialogadas, discussões em 
grupo, atividades de simulação, elaboração de trabalhos com apresentação escrita ou 
oral. 
Método de Avaliação: avaliação oral por meio de discussões em grupo ou entre 
profissional de saúde residente e avaliador, apresentação de seminários, avaliação 
escrita. 
Bibliografia: 
1. Andrews EB, Moore N, editors. Mann’s pharmacovigilance. 3rd ed. New Jersey: Wiley-

Blackwell; 2014. 
2. Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Área de Economia da Saúde e 

Desenvolvimento. Avaliação de tecnologias em saúde: ferramentas para a gestão do 
SUS Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2009. 

3. Capucho HC, Carvalho FD, Cassiani SHB, organizadores. Farmacovigilância: 
gerenciamento de riscos da terapia medicamentosa para a segurança do paciente. 
São Caetano do Sul: Yendis; 2011. 

4. Donaldson L et al., editors. Textbook of patient safety and clinical risk management. 
New York: Springer; 2021. 

5. Drummond MF et al., Methods for the economic evaluation of health care 
programmes, 4th ed. New York: Oxford University Press; 2015. 

6. Fuchs, FD. Wannmacher, L. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica 
racional. 5a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 
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7. Mastroianni P, Varallo FR, organizadores. Farmacovigilância para promoção do uso 
correto de medicamentos. Porto Alegre: Artmed; 2013. 

8. Nita ME et al. Avaliação de tecnologias em saúde: evidência clínica, análise 
econômica e análise de decisão. Porto Alegre: Artmed; 2010. 

9. Tisdale JE, Miller, DA. Drug-induced diseases. 3rd ed. Bethesda: ASHP, 2018. 
10. Tully MP, Franklin BD, editors. Safety in medication use. Boca Raton: CRC Press; 2015. 

  
 Módulo ETT3 (Eixo Transversal Teórico 3) 

Discussão de Artigos Científicos 
Carga horária: 160 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Valentina Porta 
Docentes colaboradores: Ana Paula Callejo de Souza; Cristina Akiko Takagi; Gustavo 
Galvão de França; Me. Karine Dal Paz; Marcus Vinicius Terashima de Pinho; Me. Mônica 
Cristina Santos Ricci; Me. Patrícia Sayuri Katayose Takahashi; Me. Sandra Cristina 
Brassica; Victor Kaneko Matsuno 
Objetivo: desenvolver competências intermediárias nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 identificar e caracterizar problemas de saúde 

 elaborar hipóteses de pesquisa científica 

 definir objetivos de pesquisa científica 

 planejar e executar pesquisas científicas 

 analisar dados científicos 

 aplicar os resultados de estudos científicos ao cuidado do paciente 

 elaborar artigos científicos 
Conteúdo Programático: busca de informação científica; desenhos de estudos; ciência 
translacional; análise estatística de dados científicos; aspectos éticos da pesquisa com 
seres humanos; apresentação de dados; elaboração de artigos científicos. 
Método de ensino: leitura, análise crítica e discussão em grupo de artigos científicos. 
Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 
saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes). 
Bibliografia:  
1. Benseñor IM; Lotufo PA. Epidemiologia: uma abordagem prática. 2a ed. São Paulo: 

Sarvier, 2011. 
2. Beuachamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 8th ed. New York: Oxford 

University Press; 2019. 
3. Cohen C, Garcia M, organizadores. Questões de bioética clinica: pareceres da 

Comissão de Bioética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. Rio de Janeiro: Elsevier; 2007. 

4. Estrela, C, organizador. Metodologia científica: ciência, ensino, pesquisa. 3a ed. São 
Paulo: Artes Médicas; 2018. 

5. Fletcher GS. Clinical epidemiology: the Essentials. 6th ed. Philadelphia: LWW; 2021. 
6. Maluf ACRFD. Curso de Bioética e Biodireito 4a ed. Coimbra: Grupo Almedina; 2020. 
7. Martins GA; Domingues O. Estatística geral e aplicada. 6aed. São Paulo: Atlas; 2017. 
8. Neves MCP, Osswald W. Bioética simples. Lisboa: Verbo; 2014. 
9. Peacock JL, Peacock P. Oxford Handbook of Medical Statistics. New York: Oxford 

University Press; 2011. 
10. Pereira JCR. Bioestatística em outras palavras. São Paulo: EDUSP; 2015. 
11. Sgreccia, E. Manual de bioética. Vol1, Fundamentos e ética biomédica. 4a ed. São 

https://www.routledge.com/search?author=Mary%20Patricia%20Tully
https://www.routledge.com/search?author=Bryony%20Dean%20Franklin
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Grant+S.+Fletcher+MD++MPH&text=Grant+S.+Fletcher+MD++MPH&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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Paulo: Loyola, 2009. 
12. Stewart, A. Basic statistics and epidemiology: a practical guide. 4th ed. Boca Raton: 

CRC Press; 2016. 
  
 Módulo ETT4 (Eixo Transversal Teórico 4) 

Discussão de Casos de Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico 
Carga horária: 160 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Valentina Porta 
Docentes colaboradores: Cristina Akiko Takagi; Gustavo Galvão de França; Me. Karine Dal 
Paz; Marcus Vinicius Terashima de Pinho; Me. Mônica Cristina Santos Ricci; Me. Patrícia 
Sayuri Katayose Takahashi; Me. Sandra Cristina Brassica; Victor Kaneko Matsuno 
Objetivo: desenvolver competências intermediárias nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 fazer acolhimento do paciente, família e comunidade 

 identificar as necessidades e os problemas de saúde do paciente, família e 
comunidade 

 atuar de forma multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado ao paciente, família e 
comunidade 

 fornecer serviços farmacêuticos ao paciente, família e comunidade 

 elaborar o plano de acompanhamento farmacoterapêutico 

 realizar intervenções farmacêuticas 

 avaliar os resultados das intervenções farmacêuticas 
Conteúdo Programático: comunicação interprofissional; comunicação com o paciente; 
segurança do paciente; morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos; 
desfechos relacionados ao uso de medicamentos; serviços farmacêuticos; 
acompanhamento farmacoterapêutico; exame físico geral; exame físico neurológico; 
transtornos menores; identificação de emergências clínicas; atuação multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
Método de ensino: seleção, sistematização, análise crítica e discussão em grupo de casos 
clínicos. 
Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 
saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes). 
Bibliografia:  
1. Babar ZUD, editor. Encyclopedia of pharmacy practice and clinical pharmacy. 

Cambridge: Academic Press; 2019. 
2. Beardsley R. Communication Skills in Pharmacy Practice. 7th ed. Philadelphia: LWW; 

2019.  
3. Berger BA. Communication skills for pharmacists: building relationships, improving 

patient care. 3rd ed. Washington: APhA, 2009. 
4. Brassica SC. Manual de farmácia clínica: assistência farmacêutica ao neonato e 

lactente. São Paulo: Atheneu; 2019. 
5. Brunton LL, Knollmann BC, Hilal-Dandan R. Goodman and Gilman’s the 

pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill; 2017. 
6. Carvalho FD; Capucho HC; Bisson MP. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Barueri: Manole; 2014. 
7. Cipolle RJ, Strand L, Morley P. Pharmaceutical care practice: the clinician's guide. 2nd 

ed. New York: McGraw-Hill; 2004. 
8. Correr CJ, Otuki MF. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Zaheer-Ud-Din+Babar&text=Zaheer-Ud-Din+Babar&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bjorn+Knollmann&text=Bjorn+Knollmann&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Randa+Hilal-Dandan&text=Randa+Hilal-Dandan&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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Artmed; 2013. 
9. Martinez JB, Voltarelli JC. Semiologia geral e especializada. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 2013. 
10. Murphy JE. Clinical pharmacokinetics. 6th ed. Bethesda: ASHP; 2017. 
11. Rovers J, Currie J. A practical guide to pharmaceutical care: a clinical skills primer. 3rd 

ed. Washington: APhA; 2007. 
12. Santos L, Torriani MS, Barros E, organizadores. Medicamentos na prática da farmácia 

clínica. Porto Alegre: Artmed; 2013. 
13. Stockton SJ. Stoklosa and Ansel's pharmaceutical calculations. 16th ed. Philadelphia: 

LWW; 2021 
14. Storpirtis S, Mori ALP, M, Yochiy A, Ribeiro E, Porta V, organizadores. Farmácia clínica 

e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
15. Tindall WN, Millonig MK. Pharmaceutical care: insights from community pharmacists. 

Boca Raton: CRC Press; 2003. 
  
3.11.1.2 Eixo Específico 
  
 Módulo EET1 (Eixo Específico Teórico 1) 

Gestão da Farmácia Hospitalar 
Carga horária: 140 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Lígia Ferreira Gomes 
Docentes colaboradores: Ana Paula Callejo de Souza; Cristina Akiko Takagi; Profa. Dra. 
Cristina Northfleet de Albuquerque; Emília Emiko Sugawara; Prof. Dr. Felipe Rebello 
Lourenço; Gustavo Galvão de França; Profa. Dra. Irene Satiko Kikuchi; Me. Karine Dal Paz; 
Dra. Luciane Marzzullo Cicarelli; Magali da Silva Pacheco Nobre Rossi; Dra. Maria 
Aparecida Nicoletti; Me. Mônica Cristina Santos Ricci; Me. Patrícia Sayuri Katayose 
Takahashi; Me. Sandra Cristina Brassica; Profa. Dra. Valentina Porta 
Objetivo: desenvolver competências iniciais nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 reconhecer e avaliar a organização dos serviços de saúde e sua integração com as 
redes de atenção à saúde 

 atuar de forma ética, legal e com responsabilidade profissional  

 realizar comunicação em saúde 

 realizar gestão da tecnologia de informação em saúde 

 realizar gestão de pessoas na Farmácia Hospitalar 

 realizar gestão de materiais na Farmácia Hospitalar 

 realizar gestão de processos administrativos na Farmácia Hospitalar 

 realizar gestão de processos clínicos na Farmácia Hospitalar 

 realizar gestão de educação permanente em saúde 

 realizar gestão de políticas de saúde  

 realizar gestão da qualidade na Farmácia Hospitalar 
Conteúdo Programático: organização normativa; política e estrutural da atenção á saúde; 
modelos de atenção à saúde; sistemas de atenção à saúde; assistência farmacêutica; 
políticas de saúde; políticas de medicamentos; papel do farmacêutico nos serviços de 
saúde; aspectos éticos, bioéticos, legais e técnicos da atuação profissional do 
farmacêutico; atuação multidisciplinar e interdisciplinar; comissões hospitalares; gestão 
de recursos humanos em Farmácia Hospitalar; gestão de recursos materiais em Farmácia 
Hospitalar; biossegurança; gestão de resíduos em Farmácia Hospitalar; informação sobre 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&text=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&sort=relevancerank&search-alias=books
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medicamentos; educação continuada; gestão da qualidade; segurança do paciente. 
Método de Ensino: aulas teóricas expositivas, aulas teóricas dialogadas, discussões em 
grupo, atividades de simulação, elaboração de trabalhos com apresentação escrita ou 
oral. 
Método de Avaliação: avaliação oral por meio de discussões em grupo ou entre 
profissional de saúde residente e avaliador, apresentação de seminários, avaliação 
escrita. 
Bibliografia: 
1. American Society of Health-System Pharmacists. ASHP injectable drug information. e-

book. Bethesda: ASHP; 2020. 
2. Barbieri JC, Machline C. Logística hospitalar: teoria e prática. 3a ed. São Paulo: Saraiva 

Uni; 2017. 
3. Bellan N, Pinto TJA. Regulamentação sanitária dos medicamentos no brasil. Barueri: 

Editora Manole; 2015. 
4. Carvalho FD; Capucho HC; Bisson MP. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Barueri: Manole; 2014. 
5. Conselho Regional de Farmácia. Ensino de deontologia e legislação farmacêutica: 

conceitos e práticas. 3a ed. São Paulo: Conselho Regional de Farmácia do Estado de 
São Paulo 2017. 

6. Correr CJ, Otuki MF. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: 
Artmed; 2013. 

7. Diehl EE, Santos RI, Schaefer SC. Assistência Farmacêutica no Brasil: política, gestão e 
clínica. Vol. 4, Logística de medicamentos. Florianópolis: Editora da UFSC, 2016. 

8. Farias MR et al. Assistência farmacêutica no Brasil: política, gestão e clínica. Vol. 3, 
Seleção de medicamentos. Florianópolis: Editora da UFSC; 2016. 

9. Ferracini FT, Borges Filho WM. Prática farmacêutica no ambiente hospitalar: do 
planejamento à realização. 2a ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 

10. Hirata MH, Hirata RDC, Mancini J. Manual de biossegurança. 3a ed. Barueri: Editora 
Manole, 2016. 

11. Leite SN et al. Assistência Farmacêutica no Brasil: política, gestão e clínica. Vol. 2, 
Gestão da assistência farmacêutica. Florianópolis: Editora da UFSC; 2016. 

12. Nogueira LC. Gerenciando pela qualidade total na saúde. 4a ed. Belo Horizonte: 
Falconi; 2014. 

13. Santos RI et al. Assistência Farmacêutica no Brasil: política, gestão e clínica. Vol. 1, 
Políticas de saúde e acesso a medicamentos. Florianópolis: Editora da UFSC; 2016.  

14. Soares L et al. Assistência Farmacêutica no Brasil: política, gestão e clínica. Vol. 5, 
Atuação clínica do farmacêutico. Florianópolis: Editora da UFSC, 2016. 

15. Storpirtis S, Mori ALP, M, Yochiy A, Ribeiro E, Porta V, organizadores. Farmácia clínica 
e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

16. Teixeira P, Valle S. Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar. 2a ed. Rio de 
Janeiro: Fiocruz; 2010. 

  
 Módulo EET2 (Eixo Específico Teórico 2) 

Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico 
Carga horária: 100 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Valentina Porta 
Docentes colaboradores: Alice Misae Yamaguchi; Cristina Akiko Takagi; Gustavo Galvão 
de França; Me. Karine Dal Paz; Me. Mônica Cristina Santos Ricci; Profa. Dra. Patrícia Melo 
Aguiar; Me. Patrícia Sayuri Katayose Takahashi; Me. Sandra Cristina Brassica; Profa. Dra. 
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Silvia Regina Cavani Jorge Santos 
Objetivo: desenvolver competências iniciais nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 fazer acolhimento do paciente, família e comunidade 

 identificar as necessidades e os problemas de saúde do paciente,família e 
comunidade 

 atuar de forma multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado ao paciente, família 
ecomunidade 

 fornecer serviços farmacêuticosao paciente, família e comunidade 

 elaborar o plano de acompanhamento farmacoterapêutico 

 realizar intervenções farmacêuticas 

 avaliar os resultados das intervenções farmacêuticas 
Conteúdo Programático: comunicação interprofissional; comunicação com o paciente; 
segurança do paciente; morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos; 
desfechos relacionados ao uso de medicamentos; serviços farmacêuticos; 
acompanhamento farmacoterapêutico; exame físico geral; exame físico neurológico; 
transtornos menores; identificação de emergências clínicas; atuação multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
Método de Ensino: aulas teóricas expositivas, aulas teóricas dialogadas, discussões em 
grupo, atividades de simulação, elaboração de trabalhos com apresentação escrita ou 
oral. 
Método de Avaliação: avaliação oral por meio de discussões em grupo ou entre 
profissional de saúde residente e avaliador, apresentação de seminários, avaliação 
escrita. 
Bibliografia: 
1. Babar ZUD, editor. Encyclopedia of pharmacy practice and clinical pharmacy. 

Cambridge: Academic Press; 2019. 
2. Beardsley R. Communication Skills in Pharmacy Practice. 7th ed. Philadelphia: LWW; 

2019.  
3. Berger BA. Communication skills for pharmacists: building relationships, improving 

patient care. 3rd ed. Washington: APhA, 2009. 
4. Brassica SC. Manual de farmácia clínica: assistência farmacêutica ao neonato e 

lactente. São Paulo: Atheneu; 2019. 
5. Brunton LL, Knollmann BC, Hilal-Dandan R. Goodman and Gilman’s the 

pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill; 2017. 
6. Carvalho FD; Capucho HC; Bisson MP. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Barueri: Manole; 2014. 
7. Cipolle RJ, Strand L, Morley P. Pharmaceutical care practice: the clinician's guide. 2nd 

ed. New York: McGraw-Hill; 2004. 
8. Correr CJ, Otuki MF. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: 

Artmed; 2013. 
9. Martinez JB, Voltarelli JC. Semiologia geral e especializada. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 2013. 
10. Murphy JE. Clinical pharmacokinetics. 6th ed. Bethesda: ASHP; 2017. 
11. Rovers J, Currie J. A practical guide to pharmaceutical care: a clinical skills primer. 3rd 

ed. Washington: APhA; 2007. 
12. Santos L, Torriani MS, Barros E, organizadores. Medicamentos na prática da farmácia 

clínica. Porto Alegre: Artmed; 2013. 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Zaheer-Ud-Din+Babar&text=Zaheer-Ud-Din+Babar&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bjorn+Knollmann&text=Bjorn+Knollmann&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Randa+Hilal-Dandan&text=Randa+Hilal-Dandan&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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13. Stockton SJ. Stoklosa and Ansel's Pharmaceutical Calculations. 16th ed. Philadelphia: 
LWW; 2021 

14. Storpirtis S, Mori ALP, M, Yochiy A, Ribeiro E, Porta V, organizadores. Farmácia clínica 
e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

15. Tindall WN, Millonig MK. Pharmaceutical care: insights from community pharmacists. 
Boca Raton: CRC Press; 2003. 

  
 Módulo EET3 (Eixo Específico Teórico 3) 

Exames Laboratoriais 
Carga horária: 100 horas 
Docente responsável:Prof. Dr. Ricardo Ambrósio Fock 
Docentes colaboradores: Profa. Dra. Ana Campa; Profa. Dra. Carla Taddei de Castro 
Neves; Prof. Dr. Jorge Luiz Mello Sampaio; Profa. Dra. Lígia Ferreira Gomes; Dra. Luciane 
Marzzullo Cicarelli; Profa. Dra. Silvia Regina Cavani Jorge Santos; Profa. Dra. Valentina 
Porta 
Objetivo: desenvolver competências iniciais nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 identificar exames laboratoriais a serem incluídos no plano de acompanhamento 
farmacoterapêutico do paciente 

 identificar a necessidade de monitorização terapêutica de fármacos 

 utilizar exames laboratoriais para promover o uso racional de antimicrobianos 

 utilizar os resultados de exames laboratoriais para monitorar a farmacoterapia 
prescrita ao paciente 

 utilizar os resultados de exames laboratoriais para monitorar a evolução clínica do 
paciente 

 participar das atividades da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
Conteúdo Programático: interpretação de exames nas áreas de Hematologia, Bioquímica, 
Imunologia, Parasitologia e Microbiologia; infecções fúngicas, bacterianas e virais; 
infecção hospitalar; utilização de antimicrobianos; monitorização terapêutica de 
fármacos; farmacocinética; gestão da qualidade; atuação multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
Método de Ensino: aulas teóricas expositivas, aulas teóricas dialogadas, discussões em 
grupo, atividades de simulação, elaboração de trabalhos com apresentação escrita ou 
oral. 
Método de Avaliação: avaliação oral por meio de discussões em grupo ou entre 
profissional de saúde residente e avaliador, apresentação de seminários, avaliação 
escrita. 
Bibliografia: 
1. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and molecular immunology. 8th ed. 

Philadelphia: Saunders; 2014. 
2. Ferreira AW, Moraes SL Diagnóstico laboratorial das principais doenças infecciosas e 

autoimunes. 3a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2013. 
3. Greer JB et al., editors. Wintrobe´s clinical hematology. 14th ed. Philadelphia: LWW; 

2018. 
4. Hauser AR. Antibiotic basics for clinicians: the ABCs of choosing the right antibacterial 

agent. Philadelphia: LWW; 2018.  
5. Huether SE, McCance KL, Bashers VL. Understanding Pathophysiology. 7th ed. 

Maryland Heights: Mosby; 2019. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&text=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&sort=relevancerank&search-alias=books
https://en.wikipedia.org/wiki/Maryland_Heights,_Missouri
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6. Kaplan LA, Pesce AJ, editors. Clinical chemistry: theory, analysis, correlation. 5th ed. 
Maryland Heights: Mosby; 2009. 

7. Kumar V, Abbas AK, Aster JC, editors. Robbins & Cotran pathologic basis of disease. 
10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. 

8. Lee M. Basic skills in interpreting laboratory data. 6th ed. Bethesda: ASHP; 2017. 
9. Oliveira CA; Mendes ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a 

qualidade na prática. Vol. 1. Rio de Janeiro: ControlLab; 2010. 
10. Oliveira CA; Mendes ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a 

qualidade na prática. Vol. 2. Rio de Janeiro: ControlLab; 2011. 
11. Oliveira CA; Mendes ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a 

qualidade na prática. Vol. 3. Rio de Janeiro: ControlLab; 2012. 
12. Rifai N, Horvath AR, Wittwer CT, editors. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry 

and Molecular Diagnostics, 8th ed. St. Louis: Elsevier; 2019. 
13. Veronesi R, Focaccia R; Tratado de infectologia, 5a ed. São Paulo: Atheneu; 2015. 

  
 Módulo EET4 (Eixo Específico Teórico 4) 

Trabalho de Conclusão do Programa de Residência 
Carga Horária:336 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Valentina Porta 
Docentes colaboradores: Dr. Altamir Benedito de Sousa; Ana Paula Callejo de Souza; 
Cristina Akiko Takagi; Gustavo Galvão de França; Me. Karine Dal Paz; Profa. Dra. Lígia 
Ferreira Gomes; Dra. Luciane Marzzullo Cicarelli; Me. Mônica Cristina Santos Ricci; Me. 
Patrícia Sayuri Katayose Takahashi; Me. Sandra Cristina Brassica; Profa. Dra. Silvia Regina 
Cavani Jorge Santos 
Objetivo: desenvolver competências avançadas nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 analisar a situação de saúde 

 identificar e caracterizar os problemas de saúde 

 elaborar hipóteses de pesquisa científica 

 definir objetivos de pesquisa científica 

 planejar e executar pesquisas científicas 

 analisar dados científicos 

 aplicar os resultados de estudos científicos ao cuidado do paciente 

 elaborar e executar estratégias de intervenção em saúde 

 avaliar o impacto de estratégias de intervenção em saúde 

 elaborar relatórios e artigos científicos 
Conteúdo Programático: busca de informação científica; desenhos de 
estudos(rastreamento, estudo de coorte, estudo de caso-controle, ensaio clínico, revisão 
sistemática, metanálise); ciência translacional; testes de hipóteses; variáveis estatísticas; 
medidas estatísticas; amostragem; vieses; causalidade; aspectos éticos da pesquisa com 
seres humanos; apresentação de dados; elaboração de artigos científicos. 
Método de Ensino: elaboração de projeto de pesquisa científica ou de intervenção em 
saúde, execução do projeto e elaboração de relatório escrito ou artigo científico para 
apresentação e divulgação dos resultados obtidos. 
Método de Avaliação: defesa oral do Trabalho de Conclusão do Programa de Residência 
perante uma banca examinadora. 
Bibliografia: 
1. Benseñor IM; Lotufo PA. Epidemiologia: uma abordagem prática. 2a ed. São Paulo: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maryland_Heights,_Missouri
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Sarvier, 2011. 
2. Beuachamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 8th ed. New York: Oxford 

University Press; 2019. 
3. Cohen C, Garcia M, organizadores. Questões de bioética clinica: pareceres da 

Comissão de Bioética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. Rio de Janeiro: Elsevier; 2007. 

4. Estrela, C, organizador. Metodologia científica: ciência, ensino, pesquisa.3a ed. São 
Paulo: Artes Médicas; 2018. 

5. Fletcher GS. Clinical epidemiology: the Essentials. 6th ed. Philadelphia: LWW; 2021. 
6. Maluf ACRFD. Curso de Bioética e Biodireito 4a ed. Coimbra: Grupo Almedina; 2020. 
7. Martins GA; Domingues O. Estatística geral e aplicada. 6a ed. São Paulo: Atlas; 2017. 
8. Neves MCP, Osswald W. Bioética simples. Lisboa: Verbo; 2014. 
9. Peacock JL, Peacock P. Oxford Handbookof Medical Statistics. New York: Oxford 

University Press; 2011. 
10. Pereira JCR. Bioestatística em outras palavras. São Paulo: EDUSP; 2015. 
11. Sgreccia, E. Manual de bioética. Vol1, Fundamentos e ética biomédica. 4a ed. São 

Paulo: Loyola, 2009. 
12. Stewart, A. Basic statistics and epidemiology: a practical guide. 4th ed. Boca Raton: 

CRC Press; 2016. 
  
3.11.2 Módulos Teórico-Práticos e Práticos 
  
3.11.2.1 Eixo Transversal 
  
 Módulo ETP1 (Eixo Transversal Prático 1) 

Prática em Uso Racional de Medicamentos 
Carga horária: 248 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Valentina Porta 
Preceptor: Ana Paula Callejo de Souza; Me. Patrícia Sayuri Katayose Takahashi; Me. 
Karine Dal Paz, Me. Sandra Cristina Brassica 
Objetivo: desenvolver competências intermediárias nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 identificar os desfechos associados ao uso de medicamentos 

 identificar os riscos ao paciente associados ao uso de medicamentos 

 realizar gestão de riscos associados ao uso de medicamentos 

 avaliar as tecnologias de saúde em relação à sua efetividade, segurança e custo 

 participar das atividades de comissões hospitalares relacionadas ao uso racional de 
medicamentos (Comissão de Farmácia e Terapêutica, Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar, Núcleo de Segurança do Paciente e outras) 

Conteúdo Programático: saúde baseada em evidência; busca de evidência; uso racional 
de medicamentos; reações adversas a medicamentos; erros de medicação; segurança do 
paciente; gestão de risco associado ao uso de medicamentos; avaliação de tecnologias de 
saúde; análises farmacoeconômicas; farmacovigilância; tecnovigilância. 
Método de ensino: estágio prático em Farmacovigilância na Divisão de Farmácia do 
HU/USP comacompanhamento de casos desde a busca de relatos de eventos até sua 
notificação a agências sanitárias e indústrias produtoras, participação em atividades de 
comissões hospitalares (Comissão de Farmácia e Terapêutica, Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar, Núcleo de Segurança do Paciente e outras). 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Grant+S.+Fletcher+MD++MPH&text=Grant+S.+Fletcher+MD++MPH&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 
saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes e 
profissionais farmacêuticos do serviço). 
Bibliografia: 
1. Andrews EB, Moore N, editors. Mann’s pharmacovigilance. 3ª ed. New Jersey: Wiley-

Blackwell; 2014. 
2. Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Área de Economia da Saúde e 

Desenvolvimento. Avaliação de tecnologias em saúde: ferramentas para a gestão do 
SUS Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2009. 

3. Capucho HC, Carvalho FD, Cassiani SHB, organizadores. Farmacovigilância: 
gerenciamento de riscos da terapia medicamentosa para a segurança do paciente. 
São Caetano do Sul: Yendis; 2011. 

4. Donaldson L et al., editors. Textbook of patient safety and clinical risk management. 
New York: Springer; 2021. 

5. Drummond MF et al., Methods for the economic evaluation of health care 
programmes, 4th ed. New York: Oxford University Press; 2015. 

6. Fuchs, FD. Wannmacher, L. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica 
racional. 5a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

7. Mastroianni P, Varallo FR, organizadores. Farmacovigilância para promoção do uso 
correto de medicamentos. Porto Alegre: Artmed; 2013. 

8. Nita ME et al. Avaliação de tecnologias em saúde: evidência clínica, análise 
econômica e análise de decisão. Porto Alegre: Artmed; 2010. 

9. Tisdale JE, Miller, DA. Drug-induced diseases. 3rd ed. Bethesda: ASHP, 2018. 
10. Tully MP, Franklin BD, editors. Safety in medication use. Boca Raton: CRC Press; 2015. 

  
3.11.2.2 Eixo Específico 
  
 Módulo EEP1 (Eixo Específico Prático 1) 

Prática em Gestão da Farmácia Hospitalar 
Carga horária: 120 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Valentina Porta 
Preceptores: Alice Misae Yamaguchi; Ana Paula Callejo de Souza; Cristina Akiko Takagi; 
Emília Emiko Sugawara; Gustavo Galvão de França; Me. Karine Dal Paz; Dra. Luciane 
Marzzullo Cicarelli; Maria Luiza Bianco Yanagita; Maria Cristina Sakai; Me. Mônica 
Cristina Santos Ricci; Me. Patrícia Sayuri Katayose Takahashi; Me. Sandra Cristina Brassica 
Objetivo: desenvolver competências intermediárias nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 atuar de forma ética, legal e com responsabilidade profissional  

 realizar gestão de pessoas na Farmácia Hospitalar 

 realizar gestão de materiais na Farmácia Hospitalar 

 realizar gestão de processos administrativos na Farmácia Hospitalar 

 realizar gestão de processos clínicos na Farmácia Hospitalar 

 realizar gestão da qualidade na Farmácia Hospitalar 
Conteúdo Programático: assistência farmacêutica; políticas de medicamentos; papel do 
farmacêutico nos serviços de saúde; aspectos éticos, bioéticos, legais e técnicos da 
atuação profissional do farmacêutico; atuação multidisciplinar e interdisciplinar; 
comissões hospitalares; gestão de recursos humanos em Farmácia Hospitalar; gestão de 
recursos materiais em Farmácia Hospitalar; biossegurança; gestão de resíduos em 

https://www.routledge.com/search?author=Mary%20Patricia%20Tully
https://www.routledge.com/search?author=Bryony%20Dean%20Franklin
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Farmácia Hospitalar; informação sobre medicamentos; gestão da qualidade; segurança 
do paciente. 
Método de ensino: estágio prático na Divisão de Farmácia do HU/USP, debates, 
simulações de cenários de prática. 
Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 
saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes e 
profissionais farmacêuticos do serviço). 
Bibliografia: 
1. American Societyof Health-System Pharmacists. ASHP injectable drug information. e-

book. Bethesda: ASHP; 2020. 
2. Barbieri JC, Machline C. Logística hospitalar: teoria e prática. 3a ed. São Paulo: Saraiva 

Uni; 2017. 
3. Bellan N, Pinto TJA. Regulamentação sanitária dos medicamentos no brasil. Barueri: 

Editora Manole; 2015. 
4. Carvalho FD; Capucho HC; Bisson MP. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Barueri: Manole; 2014. 
5. Conselho Regional de Farmácia. Ensino de deontologia e legislação farmacêutica: 

conceitos e práticas. 3a ed. São Paulo: Conselho Regional de Farmácia do Estado de 
São Paulo 2017. 

6. Correr CJ, Otuki MF. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: 
Artmed; 2013. 

7. Diehl EE, Santos RI, Schaefer SC. Assistência Farmacêutica no Brasil: política, gestão e 
clínica. Vol. 4, Logística de medicamentos. Florianópolis: Editora da UFSC, 2016. 

8. Farias MR et al. Assistência farmacêutica no Brasil: política, gestão e clínica. Vol. 3, 
Seleção de medicamentos. Florianópolis: Editora da UFSC; 2016. 

9. Ferracini FT, Borges Filho WM. Prática farmacêutica no ambiente hospitalar: do 
planejamento à realização. 2a ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 

10. Hirata MH, Hirata RDC, Mancini J. Manual de biossegurança. 3a ed. Barueri: Editora 
Manole, 2016. 

11. Leite SN et al. Assistência Farmacêutica no Brasil: política, gestão e clínica. Vol. 2, 
Gestão da assistência farmacêutica. Florianópolis: Editora da UFSC; 2016. 

12. Nogueira LC. Gerenciando pela qualidade total na saúde. 4a ed. Belo Horizonte: 
Falconi; 2014. 

13. Santos RI et al. Assistência Farmacêutica no Brasil: política, gestão e clínica. Vol. 1, 
Políticas de saúde e acesso a medicamentos. Florianópolis: Editora da UFSC; 2016.  

14. Soares L et al. Assistência Farmacêutica no Brasil: política, gestão e clínica. Vol. 5, 
Atuação clínica do farmacêutico. Florianópolis: Editora da UFSC, 2016. 

15. Storpirtis S, Mori ALP, M, Yochiy A, Ribeiro E, Porta V, organizadores. Farmácia clínica 
e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

16. Teixeira P, Valle S. Biossegurança: uma abordagem multidisciplinar. 2a ed. Rio de 
Janeiro: Fiocruz; 2010. 

  
 Módulo EEP2 (Eixo Específico Prático 2) 

Prática em Exames Laboratoriais 
Carga horária: 120 horas 
Docente responsável: Prof. Dr. Ricardo Ambrósio Fock 
Preceptores: Me. Juliana Bannwart de Andrade Machado;Me. Lígia Maria Giongo Fedeli; 
Me. Lilian Ferri Passadore; Dra. Luciane Marzzulo Cicareli; Lucilene de Lima Rodrigues 
Ruaro; Silvia Regina da Silva; Thayse Schneider; Dr. Thiago Rodrigo Noronha; Valdir 
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Azevedo dos Santos; Valéria Pereira Salgado 
Objetivo: desenvolver competências intermediárias nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 identificar exames laboratoriais a serem incluídos no plano de acompanhamento 
farmacoterapêutico do paciente 

 identificar a necessidade de monitorização terapêutica de fármacos 

 utilizar exames laboratoriais para promover o uso racional de antimicrobianos 

 utilizar os resultados de exames laboratoriais para monitorar a farmacoterapia 
prescrita ao paciente 

 utilizar os resultados de exames laboratoriais para monitorar a evolução clínica do 
paciente 

 participar das atividades da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
Conteúdo Programático: interpretação de exames nas áreas de Hematologia, Bioquímica, 
Imunologia, Parasitologia e Microbiologia; infecções fúngicas, bacterianas e virais; 
infecção hospitalar; utilização de antimicrobianos; monitorização terapêutica de 
fármacos; farmacocinética; gestão da qualidade; atuação multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
Método de ensino: estágio prático na Divisão de Laboratório Clínico do HU/USP, debates, 
simulações de cenários de prática. 
Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 
saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes e 
profissionais farmacêuticos do serviço). 
Bibliografia: 
1. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and molecular immunology. 8th ed. 

Philadelphia: Saunders; 2014. 
2. Ferreira AW, Moraes SL Diagnóstico laboratorial das principais doenças infecciosas e 

autoimunes. 3a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2013. 
3. Greer JB et al., editors. Wintrobe´s clinical hematology. 14th ed. Philadelphia: LWW; 

2018. 
4. Hauser AR. Antibiotic basics for clinicians: the ABCs of choosing the right antibacterial 

agent. Philadelphia: LWW; 2018.  
5. Huether SE, McCance KL, Bashers VL. Understanding Pathophysiology. 7th ed. 

Maryland Heights: Mosby; 2019. 
6. Kaplan LA, Pesce AJ, editors. Clinical chemistry: theory, analysis, correlation. 5thed. 

Maryland Heights: Mosby; 2009. 
7. Kumar V, Abbas AK, Aster JC, editors. Robbins & Cotran pathologic basis of disease. 

10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. 
8. Lee M. Basic skills in interpreting laboratory data. 6th ed. Bethesda: ASHP; 2017. 
9. Oliveira CA; Mendes ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a 

qualidade na prática. Vol. 1. Rio de Janeiro: ControlLab; 2010. 
10. Oliveira CA; Mendes ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a 

qualidade na prática. Vol. 2. Rio de Janeiro: ControlLab; 2011. 
11. Oliveira CA; Mendes ME. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a 

qualidade na prática. Vol. 3. Rio de Janeiro: ControlLab; 2012. 
12. Rifai N, Horvath AR, Wittwer CT, editors. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry 

and Molecular Diagnostics, 8th ed. St. Louis: Elsevier; 2019. 
13. Veronesi R, Focaccia R; Tratado de infectologia, 5a ed. São Paulo: Atheneu; 2015. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Maryland_Heights,_Missouri
https://en.wikipedia.org/wiki/Maryland_Heights,_Missouri
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 Módulo EEP3 (Eixo Específico Prático 3) 
Prática em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico em Pacientes Ambulatoriais 
Carga horária: 248 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Lígia Ferreira Gomes 
Preceptores: Adriana Nakasato Ruiz, Cristiane dos Anjos Maron; Fernanda Soares e Silva 
Arcadipane; Gustavo Galvão de França; Magali da Silva Pacheco Nobre Rossi; Dra. Maria 
Aparecida Nicoletti 
Objetivo: desenvolver competências intermediárias nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 fazer acolhimento do paciente ambulatorial, família e comunidade 

 identificar as necessidades e os problemas de saúde do paciente ambulatorial, 
família e comunidade 

 planejar, executar e avaliar ações de saúde coletiva 

 atuar de forma multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado do paciente 
ambulatorial, família e comunidade 

 fornecer serviços farmacêuticos ao paciente ambulatorial, família e comunidade 

 elaborar o plano de acompanhamento farmacoterapêutico para o paciente 
ambulatorial 

 realizar intervenções farmacêuticas para o paciente ambulatorial, família e 
comunidade 

 avaliar os resultados das intervenções farmacêuticas para o paciente ambulatorial, 
família e para a comunidade 

Conteúdo Programático: comunicação interprofissional; comunicação com o paciente; 
segurança do paciente; morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos; 
desfechos relacionados ao uso de medicamentos; serviços farmacêuticos; 
acompanhamento farmacoterapêutico; exame físico geral; exame físico neurológico; 
transtornos menores; identificação de emergências clínicas; atuação multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
Método de ensino: estágio prático em Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal 
da Saúde de São Paulo, na FarmUSP e no Ambulatório do HU/USP, com oferecimento de 
serviços farmacêuticos ao paciente ambulatorial, família e comunidade. 
Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 
saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes e 
profissionais farmacêuticos do serviço). 
Bibliografia:  
1. Babar ZUD, editor. Encyclopedia of pharmacy practice and clinical pharmacy. 

Cambridge: Academic Press; 2019. 
2. Beardsley R. Communication Skills in Pharmacy Practice. 7th ed. Philadelphia: LWW; 

2019.  
3. Berger BA. Communication skills for pharmacists: building relationships, improving 

patient care. 3rd ed. Washington: APhA, 2009. 
4. Brassica SC. Manual de farmácia clínica: assistência farmacêutica ao neonato e 

lactente. São Paulo: Atheneu; 2019. 
5. Brunton LL, Knollmann BC, Hilal-Dandan R. Goodman and Gilman’s the 

pharmacological basi sof therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill; 2017. 
6. Carvalho FD; Capucho HC; Bisson MP. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Barueri: Manole; 2014. 
7. Cipolle RJ, Strand L, Morley P. Pharmaceutical care practice: the clinician's guide. 2nd 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Zaheer-Ud-Din+Babar&text=Zaheer-Ud-Din+Babar&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bjorn+Knollmann&text=Bjorn+Knollmann&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Randa+Hilal-Dandan&text=Randa+Hilal-Dandan&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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ed. New York: McGraw-Hill; 2004. 
8. Correr CJ, Otuki MF. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: 

Artmed; 2013. 
9. Martinez JB, Voltarelli JC. Semiologia geral e especializada. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 2013. 
10. Murphy JE. Clinical pharmacokinetics. 6th ed. Bethesda: ASHP; 2017. 
11. Rovers J, Currie J. A practical guide to pharmaceutical care: a clinical skills primer. 3rd 

ed. Washington: APhA; 2007. 
12. Santos L, Torriani MS, Barros E, organizadores. Medicamentos na prática da farmácia 

clínica. Porto Alegre: Artmed; 2013. 
13. Stockton SJ. Stoklosa and Ansel's pharmaceutical calculations. 16th ed. Philadelphia: 

LWW; 2021 
14. Storpirtis S, Mori ALP, M, Yochiy A, Ribeiro E, Porta V, organizadores. Farmácia clínica 

e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
15. Tindall WN, Millonig MK. Pharmaceutical care: insights from community pharmacists. 

Boca Raton: CRC Press; 2003. 
  
 Módulo EEP4 (Eixo Específico Prático 4) 

Prática em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico em Pacientes Adultos em Unidade 
de Terapia Intensiva 
Carga horária: 248 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Valentina Porta 
Preceptor: Cristina Akiko Takagi 
Objetivo: desenvolver competências intermediárias nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 fazer acolhimento do paciente adulto em unidade de terapia intensiva e família 

 identificar as necessidades e os problemas de saúde do paciente adulto em unidade 
de terapia intensiva e família 

 atuar de forma multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado ao paciente adulto em 
unidade de terapia intensiva e família 

 fornecer serviços farmacêuticosao paciente adulto em unidade de terapia intensiva e 
família 

 elaborar o plano de acompanhamento farmacoterapêutico do paciente adulto em 
unidade de terapia intensiva 

 realizar intervenções farmacêuticaspara o paciente adulto em unidade de terapia 
intensiva 

 avaliar os resultados das intervenções farmacêuticas para o paciente adulto em 
unidade de terapia intensiva 

Conteúdo Programático: comunicação interprofissional; comunicação com o paciente; 
segurança do paciente; morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos; 
desfechos relacionados ao uso de medicamentos; serviços farmacêuticos; 
acompanhamento farmacoterapêutico; exame físico geral; exame físico neurológico; 
transtornos menores; identificação de emergências clínicas; atuação multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
Método de ensino: estágio prático na UTI Adulto do HU/USP, com oferecimento de 
serviços farmacêuticos ao paciente adulto em unidade de terapia intensiva e família. 
Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 
saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes e 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&text=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&sort=relevancerank&search-alias=books
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profissionais farmacêuticos do serviço). 
Bibliografia:  
1. Babar ZUD, editor. Encyclopedia of pharmacy practice and clinicalpharmacy. 

Cambridge: Academic Press; 2019. 
2. Beardsley R. Communication Skills in Pharmacy Practice. 7th ed. Philadelphia: LWW; 

2019.  
3. Berger BA. Communication skills for pharmacists: building relationships, improving 

patient care. 3rd ed. Washington: APhA, 2009. 
4. Brassica SC. Manual de farmácia clínica: assistência farmacêutica ao neonato e 

lactente. São Paulo: Atheneu; 2019. 
5. Brunton LL, Knollmann BC, Hilal-Dandan R. Goodman and Gilman’s the 

pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill; 2017. 
6. Carvalho FD; Capucho HC; Bisson MP. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Barueri: Manole; 2014. 
7. Cipolle RJ, Strand L, Morley P. Pharmaceutical care practice: the clinician's guide. 2nd 

ed. New York: McGraw-Hill; 2004. 
8. Correr CJ, Otuki MF. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: 

Artmed; 2013. 
9. Martinez JB, Voltarelli JC. Semiologia geral e especializada. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 2013. 
10. Murphy JE. Clinical pharmacokinetics. 6th ed. Bethesda: ASHP; 2017. 
11. Rovers J, Currie J. A practical guide to pharmaceutical care: a clinical skills primer. 3rd 

ed. Washington: APhA; 2007. 
12. Santos L, Torriani MS, Barros E, organizadores. Medicamentos na prática da farmácia 

clínica. Porto Alegre: Artmed; 2013. 
13. Stockton SJ. Stoklosa and Ansel's pharmaceutical calculations. 16th ed. Philadelphia: 

LWW; 2021 
14. Storpirtis S, Mori ALP, M, Yochiy A, Ribeiro E, Porta V, organizadores. Farmácia clínica 

e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
15. Tindall WN, Millonig MK. Pharmaceutical care: insights from community pharmacists. 

Boca Raton: CRC Press; 2003. 
  
 Módulo EEP5 (Eixo Específico Prático 5) 

Prática em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico em Pacientes Adultos Clínicos 
Carga horária: 248 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Valentina Porta 
Preceptor: Gustavo Galvão de França 
Objetivo: desenvolver competências intermediárias nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 fazer acolhimento do paciente adulto clínico e família 

 identificar as necessidades e os problemas de saúde do pacientes adulto clínico e 
família 

 atuar de forma multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado ao paciente adulto 
clínico e família 

 fornecer serviços farmacêuticos ao paciente adulto clínico e família 

 elaborar o plano de acompanhamento farmacoterapêutico do paciente adulto clínico 

 realizar intervenções farmacêuticaspara o paciente adulto clínico 

 avaliar os resultados das intervenções farmacêuticas para o paciente adulto clínico 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Zaheer-Ud-Din+Babar&text=Zaheer-Ud-Din+Babar&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bjorn+Knollmann&text=Bjorn+Knollmann&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Randa+Hilal-Dandan&text=Randa+Hilal-Dandan&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&text=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&sort=relevancerank&search-alias=books
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Conteúdo Programático: comunicação interprofissional; comunicação com o paciente; 
segurança do paciente; morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos; 
desfechos relacionados ao uso de medicamentos; serviços farmacêuticos; 
acompanhamento farmacoterapêutico; exame físico geral; exame físico neurológico; 
transtornos menores; identificação de emergências clínicas; atuação multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
Método de ensino: estágio prático na Clínica Médica do HU/USP, com oferecimento de 
serviços farmacêuticos ao paciente adulto clínico e família. 
Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 
saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes e 
profissionais farmacêuticos do serviço). 
Bibliografia:  
1. Babar ZUD, editor. Encyclopedia of pharmacy practice and clinicalpharmacy. 

Cambridge: Academic Press; 2019. 
2. Beardsley R. Communication Skills in Pharmacy Practice. 7th ed. Philadelphia: LWW; 

2019.  
3. Berger BA. Communication skills for pharmacists: building relationships, improving 

patient care. 3rd ed. Washington: APhA, 2009. 
4. Brassica SC. Manual de farmácia clínica: assistência farmacêutica ao neonato e 

lactente. São Paulo: Atheneu; 2019. 
5. Brunton LL, Knollmann BC, Hilal-Dandan R. Goodman and Gilman’s the 

pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill; 2017. 
6. Carvalho FD; Capucho HC; Bisson MP. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Barueri: Manole; 2014. 
7. Cipolle RJ, Strand L, Morley P. Pharmaceutical care practice: the clinician's guide. 2nd 

ed. New York: McGraw-Hill; 2004. 
8. Correr CJ, Otuki MF. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: 

Artmed; 2013. 
9. Martinez JB, Voltarelli JC. Semiologia geral e especializada. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 2013. 
10. Murphy JE. Clinical pharmacokinetics. 6th ed. Bethesda: ASHP; 2017. 
11. Rovers J, Currie J. A practical guide to pharmaceutical care: a clinical skills primer. 3rd 

ed. Washington: APhA; 2007. 
12. Santos L, Torriani MS, Barros E, organizadores. Medicamentos na prática da farmácia 

clínica. Porto Alegre: Artmed; 2013. 
13. Stockton SJ. Stoklosa and Ansel' pharmaceutical calculations. 16th ed. Philadelphia: 

LWW; 2021 
14. Storpirtis S, Mori ALP, M, Yochiy A, Ribeiro E, Porta V, organizadores. Farmácia clínica 

e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
15. Tindall WN, Millonig MK. Pharmaceutical care: insights from community pharmacists. 

Boca Raton: CRC Press; 2003. 
  
 Módulo EEP6 (Eixo Específico Prático 6) 

Prática em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico em Pacientes Pediátricos Clínicos 
Carga horária: 248 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Valentina Porta 
Preceptor: Me. Mônica Cristina Santos Ricci 
Objetivo: desenvolver competências intermediárias nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Zaheer-Ud-Din+Babar&text=Zaheer-Ud-Din+Babar&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bjorn+Knollmann&text=Bjorn+Knollmann&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Randa+Hilal-Dandan&text=Randa+Hilal-Dandan&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&text=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&sort=relevancerank&search-alias=books
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 fazer acolhimento do paciente pediátrico clínico e família 

 identificar as necessidades e os problemas de saúde do paciente pediátrico clínico e 
família 

 atuar de forma multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado ao paciente pediátrico 
clínico e família 

 fornecer serviços farmacêuticos ao paciente pediátrico clínico e família 

 elaborar o plano de acompanhamento farmacoterapêutico do paciente pediátrico 
clínico 

 realizar intervenções farmacêuticas para o paciente pediátrico clínico 

 avaliar os resultados das intervenções farmacêuticas para o paciente pediátrico 
clínico 

Conteúdo Programático: comunicação interprofissional; comunicação com o paciente; 
segurança do paciente; morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos; 
desfechos relacionados ao uso de medicamentos; serviços farmacêuticos; 
acompanhamento farmacoterapêutico; exame físico geral; exame físico neurológico; 
transtornos menores; identificação de emergências clínicas; atuação multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
Método de ensino: estágio prático na Clínica Pediátrica do HU/USP, com oferecimento de 
serviços farmacêuticos ao paciente pediátrico clínico e família. 
Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 
saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes e 
profissionais farmacêuticos do serviço). 
Bibliografia: 
1. Babar ZUD, editor. Encyclopedia of pharmacy practice and clinical pharmacy. 

Cambridge: Academic Press; 2019. 
2. Beardsley R. Communication Skills in Pharmacy Practice. 7th ed. Philadelphia: LWW; 

2019.  
3. Berger BA. Communication skills for pharmacists: building relationships, improving 

patient care. 3rd ed. Washington: APhA, 2009. 
4. Brassica SC. Manual de farmácia clínica: assistência farmacêutica ao neonato e 

lactente. São Paulo: Atheneu; 2019. 
5. Brunton LL, Knollmann BC, Hilal-Dandan R. Goodman and Gilman’s the 

pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill; 2017. 
6. Carvalho FD; Capucho HC; Bisson MP. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Barueri: Manole; 2014. 
7. Cipolle RJ, Strand L, Morley P. Pharmaceutical care practice: the clinician's guide. 2nd 

ed. New York: McGraw-Hill; 2004. 
8. Correr CJ, Otuki MF. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: 

Artmed; 2013. 
9. Martinez JB, Voltarelli JC. Semiologia geral e especializada. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 2013. 
10. Murphy JE. Clinical pharmacokinetics. 6th ed. Bethesda: ASHP; 2017. 
11. Rovers J, Currie J. A practical guide to pharmaceutical care: a clinical skills primer. 3rd 

ed. Washington: APhA; 2007. 
12. Santos L, Torriani MS, Barros E, organizadores. Medicamentos na prática da farmácia 

clínica. Porto Alegre: Artmed; 2013. 
13. Stockton SJ. Stoklosa and Ansel's pharmaceutical calculations. 16th ed. Philadelphia: 

LWW; 2021 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Zaheer-Ud-Din+Babar&text=Zaheer-Ud-Din+Babar&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bjorn+Knollmann&text=Bjorn+Knollmann&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Randa+Hilal-Dandan&text=Randa+Hilal-Dandan&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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14. Storpirtis S, Mori ALP, M, Yochiy A, Ribeiro E, Porta V, organizadores. Farmácia clínica 
e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

15. Tindall WN, Millonig MK. Pharmaceutical care: insights from community pharmacists. 
Boca Raton: CRC Press; 2003. 

  
 Módulo EEP7 (Eixo Específico Prático 7) 

Prática em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico em Pacientes Pediátricos em 
Unidade de Terapia Intensiva 
Carga horária: 248 horas 
Docente responsável:Profa. Dra. Valentina Porta 
Preceptor: Marcus Vinicius Terashima de Pinho; Victor Kaneko Matsuno 
Objetivo: desenvolver competências intermediárias nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 fazer acolhimento do paciente pediátrico em unidade de terapia intensiva e família 

 identificar as necessidades e os problemas de saúde do paciente pediátrico em 
unidade de terapia intensiva e família 

 atuar de forma multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado ao paciente pediátrico 
em unidade de terapia intensiva e família 

 fornecer serviços farmacêuticos ao paciente pediátrico em unidade de terapia 
intensiva e família 

 elaborar o plano de acompanhamento farmacoterapêutico do paciente pediátrico 
em unidade de terapia intensiva 

 realizar intervenções farmacêuticas para o paciente pediátrico em unidade de terapia 
intensiva 

 avaliar os resultados das intervenções farmacêuticas para o paciente pediátrico em 
unidade de terapia intensiva 

Conteúdo Programático: comunicação interprofissional; comunicação com o paciente; 
segurança do paciente; morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos; 
desfechos relacionados ao uso de medicamentos; serviços farmacêuticos; 
acompanhamento farmacoterapêutico; exame físico geral; exame físico neurológico; 
transtornos menores; identificação de emergências clínicas; atuação multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
Método de ensino: estágio prático na UTI Pediátrica do ICr/HCFMUSP, com oferecimento 
de serviços farmacêuticos ao paciente pediátrico em unidade de terapia intensiva e 
família. 
Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 
saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes e 
profissionais farmacêuticos do serviço). 
Bibliografia: 
1. Babar ZUD, editor. Encyclopedia of pharmacy practice and clinical pharmacy. 

Cambridge: Academic Press; 2019. 
2. Beardsley R. Communication Skills in Pharmacy Practice. 7th ed. Philadelphia: LWW; 

2019.  
3. Berger BA. Communication skills for pharmacists: building relationships, improving 

patient care. 3rd ed. Washington: APhA, 2009. 
4. Brassica SC. Manual de farmácia clínica: assistência farmacêutica ao neonato e 

lactente. São Paulo: Atheneu; 2019. 
5. Brunton LL, Knollmann BC, Hilal-Dandan R. Goodman and Gilman’s the 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Zaheer-Ud-Din+Babar&text=Zaheer-Ud-Din+Babar&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bjorn+Knollmann&text=Bjorn+Knollmann&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill; 2017. 
6. Carvalho FD; Capucho HC; Bisson MP. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Barueri: Manole; 2014. 
7. Cipolle RJ, Strand L, Morley P. Pharmaceutical care practice: the clinician's guide. 2nd 

ed. New York: McGraw-Hill; 2004. 
8. Correr CJ, Otuki MF. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: 

Artmed; 2013. 
9. Martinez JB, Voltarelli JC. Semiologia geral e especializada. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 2013. 
10. Murphy JE. Clinical pharmacokinetics. 6th ed. Bethesda: ASHP; 2017. 
11. Rovers J, Currie J. A practical guide to pharmaceutical care: a clinical skills primer. 3rd 

ed. Washington: APhA; 2007. 
12. Santos L, Torriani MS, Barros E, organizadores. Medicamentos na prática da farmácia 

clínica. Porto Alegre: Artmed; 2013. 
13. Stockton SJ. Stoklosa and Ansel's pharmaceutical calculations. 16th ed. Philadelphia: 

LWW; 2021 
14. Storpirtis S, Mori ALP, M, Yochiy A, Ribeiro E, Porta V, organizadores. Farmácia clínica 

e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
15. Tindall WN, Millonig MK. Pharmaceutical care: insights from community pharmacists. 

Boca Raton: CRC Press; 2003. 
  
 Módulo EEP8 (Eixo Específico Prático 8) 

Prática em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico em Pacientes Adultos Cirúrgicos 
Carga horária: 248 horas 
Docente responsável:Profa. Dra. Valentina Porta 
Preceptor: Me. Karine Dal Paz 
Objetivo: desenvolver competências intermediárias nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 fazer acolhimento do paciente adulto cirúrgico e família 

 identificar as necessidades e os problemas de saúde do paciente adulto cirúrgico e 
família 

 atuar de forma multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado ao paciente adulto 
cirúrgico e família 

 fornecer serviços farmacêuticos ao paciente adulto cirúrgico e família 

 elaborar o plano de acompanhamento farmacoterapêutico do paciente adulto 
cirúrgico 

 realizar intervenções farmacêuticaspara o paciente adulto cirúrgico 

 avaliar os resultados das intervenções farmacêuticas para o paciente adulto cirúrgico 
Conteúdo Programático: comunicação interprofissional; comunicação com o paciente; 
segurança do paciente; morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos; 
desfechos relacionados ao uso de medicamentos; serviços farmacêuticos; 
acompanhamento farmacoterapêutico; exame físico geral; exame físico neurológico; 
transtornos menores; identificação de emergências clínicas; atuação multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
Método de ensino: estágio prático na Clínica Cirúrgica do HU/USP, com oferecimento de 
serviços farmacêuticos ao paciente adulto cirúrgico e família. 
Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 
saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes e 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&text=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&sort=relevancerank&search-alias=books
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profissionais farmacêuticos do serviço). 
Bibliografia: 
1. Babar ZUD, editor. Encyclopedia of pharmacy practice and clinical pharmacy. 

Cambridge: Academic Press; 2019. 
2. Beardsley R. Communication Skills in Pharmacy Practice. 7th ed. Philadelphia: LWW; 

2019.  
3. Berger BA. Communication skills for pharmacists: building relationships, improving 

patient care. 3rd ed. Washington: APhA, 2009. 
4. Brassica SC. Manual de farmácia clínica: assistência farmacêutica ao neonato e 

lactente. São Paulo: Atheneu; 2019. 
5. Brunton LL, Knollmann BC, Hilal-Dandan R. Goodman and Gilman’s the 

pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill; 2017. 
6. Carvalho FD; Capucho HC; Bisson MP. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Barueri: Manole; 2014. 
7. Cipolle RJ, Strand L, Morley P. Pharmaceutical care practice: the clinician's guide. 2nd 

ed. New York: McGraw-Hill; 2004. 
8. Correr CJ, Otuki MF. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: 

Artmed; 2013. 
9. Martinez JB, Voltarelli JC. Semiologia geral e especializada. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 2013. 
10. Murphy JE. Clinical pharmacokinetics. 6th ed. Bethesda: ASHP; 2017. 
11. Rovers J, Currie J. A practical guide to pharmaceutical care: a clinical skills primer. 3rd 

ed. Washington: APhA; 2007. 
12. Santos L, Torriani MS, Barros E, organizadores. Medicamentos na prática da farmácia 

clínica. Porto Alegre: Artmed; 2013. 
13. Stockton SJ. Stoklosa and Ansel's pharmaceutical calculations. 16th ed. Philadelphia: 

LWW; 2021 
14. Storpirtis S, Mori ALP, M, Yochiy A, Ribeiro E, Porta V, organizadores. Farmácia clínica 

e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
15. Tindall WN, Millonig MK. Pharmaceutical care: insights from community pharmacists. 

Boca Raton: CRC Press; 2003. 
  
 Módulo EEP9 (Eixo Específico Prático 9) 

Prática em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico em Pacientes Neonatos 
Carga horária: 248 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Valentina Porta 
Preceptor: Me. Sandra Cristina Brassica 
Objetivo: desenvolver competências intermediárias nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 fazer acolhimento do paciente neonato e família 

 identificar as necessidades e os problemas de saúde do paciente neonato e família 

 atuar de forma multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado ao paciente neonato e 
família 

 fornecer serviços farmacêuticos ao paciente neonato e família 

 elaborar o plano de acompanhamento farmacoterapêutico do paciente neonato 

 realizar intervenções farmacêuticaspara o paciente neonato  

 avaliar os resultados das intervenções farmacêuticas para o paciente neonato 
Conteúdo Programático: comunicação interprofissional; comunicação com o paciente; 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Zaheer-Ud-Din+Babar&text=Zaheer-Ud-Din+Babar&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bjorn+Knollmann&text=Bjorn+Knollmann&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Randa+Hilal-Dandan&text=Randa+Hilal-Dandan&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&text=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&sort=relevancerank&search-alias=books
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segurança do paciente; morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos; 
desfechos relacionados ao uso de medicamentos; serviços farmacêuticos; 
acompanhamento farmacoterapêutico; exame físico geral; exame físico neurológico; 
transtornos menores; identificação de emergências clínicas; atuação multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
Método de ensino: estágio prático na UTI Neonatal do HU/USP e UCI Neonatal do 
HU/USP com oferecimento de serviços farmacêuticos ao paciente neonato e família. 
Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 
saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes e 
profissionais farmacêuticos do serviço). 
Bibliografia: 
1. Babar ZUD, editor. Encyclopedia of pharmacy practice and clinical pharmacy. 

Cambridge: Academic Press; 2019. 
2. Beardsley R. Communication Skills in Pharmacy Practice. 7th ed. Philadelphia: LWW; 

2019.  
3. Berger BA. Communication skills for pharmacists: building relationships, improving 

patient care. 3rd ed. Washington: APhA, 2009. 
4. Brassica SC. Manual de farmácia clínica: assistência farmacêutica ao neonato e 

lactente. São Paulo: Atheneu; 2019. 
5. Brunton LL, Knollmann BC, Hilal-Dandan R. Goodman and Gilman’s the 

pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill; 2017. 
6. Carvalho FD; Capucho HC; Bisson MP. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Barueri: Manole; 2014. 
7. Cipolle RJ, Strand L, Morley P. Pharmaceutical care practice: the clinician's guide. 2nd 

ed. New York: McGraw-Hill; 2004. 
8. Correr CJ, Otuki MF. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: 

Artmed; 2013. 
9. Martinez JB, Voltarelli JC. Semiologia geral e especializada. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 2013. 
10. Murphy JE. Clinical pharmacokinetics. 6th ed. Bethesda: ASHP; 2017. 
11. Rovers J, Currie J. A practical guide to pharmaceutical care: a clinical skills primer. 3rd 

ed. Washington: APhA; 2007. 
12. Santos L, Torriani MS, Barros E, organizadores. Medicamentos na prática da farmácia 

clínica. Porto Alegre: Artmed; 2013. 
13. Stockton SJ. Stoklosa and Ansel's pharmaceutical calculations. 16th ed. Philadelphia: 

LWW; 2021 
14. Storpirtis S, Mori ALP, M, Yochiy A, Ribeiro E, Porta V, organizadores. Farmácia clínica 

e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
15. Tindall WN, Millonig MK. Pharmaceutical care: insights from community pharmacists. 

Boca Raton: CRC Press; 2003. 
  
 Módulo EEP10 (Eixo Específico Prático 10) 

Prática Avançada em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico 
Este Módulo deverá ser relaizado em das três áreas disponíveis: paciente ambulatorial 
(Módulo EEP10.1), paciente pediátrico e neonatal (Módulo EEP10.2) ou paciente adulto 
(Módulo EEP10.3). 

  
 Módulo EEP10.1 (Eixo Específico Prático 10.1) 

Prática Avançada em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico em Pacientes 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Zaheer-Ud-Din+Babar&text=Zaheer-Ud-Din+Babar&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bjorn+Knollmann&text=Bjorn+Knollmann&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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Ambulatoriais 
Carga horária: 2384 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Lígia Ferreira Gomes 
Preceptores: Adriana Nakasato Ruiz, Cristiane dos Anjos Maron; Fernanda Soares e Silva 
Arcadipane; Gustavo Galvão de França; Magali da Silva Pacheco Nobre Rossi; Dra. Maria 
Aparecida Nicoletti 
Objetivo: desenvolver competências avançadas nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 fazer acolhimento do paciente ambulatorial, família e comunidade 

 identificar as necessidades e os problemas de saúde do paciente ambulatorial, 
família e comunidade 

 planejar, executar e avaliar ações de saúde coletiva 

 atuar de forma multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado do paciente 
ambulatorial, família e comunidade 

 fornecer serviços farmacêuticos ao paciente ambulatorial, família e comunidade 

 elaborar o plano de acompanhamento farmacoterapêutico para o paciente 
ambulatorial 

 realizar intervenções farmacêuticas para o paciente ambulatorial, família e 
comunidade 

 avaliar os resultados das intervenções farmacêuticas para o paciente ambulatorial, 
família e comunidade 

Conteúdo Programático: comunicação interprofissional; comunicação com o paciente; 
segurança do paciente; morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos; 
desfechos relacionados ao uso de medicamentos; serviços farmacêuticos; 
acompanhamento farmacoterapêutico; exame físico geral; exame físico neurológico; 
transtornos menores; identificação de emergências clínicas; atuação multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
Método de ensino: estágio prático em Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal 
da Saúde de São Paulo, FarmUSP e Ambulatório do HU/USP, com oferecimento de 
serviços farmacêuticos ao paciente ambulatorial, família e comunidade. 
Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 
saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes e 
profissionais farmacêuticos do serviço); observação docente direta, revisão de 
prontuário, exame oral após observação de atendimento, métodos SNAPPS, Mini-CEX, 
ECOE/OSCE, Preceptor Minuto eLongCase adaptados às atividades de Farmácia Clínica. 
Bibliografia: 
1. Babar ZUD, editor. Encyclopedia of pharmacy practice and clinical pharmacy. 

Cambridge: Academic Press; 2019. 
2. Beardsley R. Communication Skills in Pharmacy Practice. 7th ed. Philadelphia: LWW; 

2019.  
3. Berger BA. Communication skills for pharmacists: building relationships, improving 

patient care. 3rd ed. Washington: APhA, 2009. 
4. Brassica SC. Manual de farmácia clínica: assistência farmacêutica ao neonato e 

lactente. São Paulo: Atheneu; 2019. 
5. Brunton LL, Knollmann BC, Hilal-Dandan R. Goodman and Gilman’s the 

pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill; 2017. 
6. Carvalho FD; Capucho HC; Bisson MP. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Barueri: Manole; 2014. 
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7. Cipolle RJ, Strand L, Morley P. Pharmaceutical care practice: the clinician's guide. 2nd 
ed. New York: McGraw-Hill; 2004. 

8. Correr CJ, Otuki MF. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: 
Artmed; 2013. 

9. Martinez JB, Voltarelli JC. Semiologia geral e especializada. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan; 2013. 
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 Módulo EEP10.2 (Eixo Específico Prático 10.2) 

Prática Avançada em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico em Pacientes 
Pediátricos e Neonatos 
Carga horária: 2384 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Valentina Porta 
Preceptores: Marcus Vinicius Terashima de Pinho; Me. Mônica Cristina Santos Ricci; Me. 
Patrícia Sayuri Katayose Takahashi; Me. Sandra Cristina Brassica; Victor Kaneko Matsuno 
Objetivo: desenvolver competências avançadas nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 fazer acolhimento do paciente pediátrico e neonato e família 

 identificar as necessidades e os problemas de saúde do paciente pediátrico e 
neonato efamília 

 atuar de forma multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado ao paciente pediátrico e 
neonato e família 

 fornecer serviços farmacêuticos ao paciente pediátrico e neonato e família 

 elaborar o plano de acompanhamento farmacoterapêutico do paciente pediátrico e 
neonato 

 realizar intervenções farmacêuticaspara o paciente pediátrico e neonato 

 avaliar os resultados das intervenções farmacêuticas para o paciente pediátrico 
internado 

Conteúdo Programático: comunicação interprofissional; comunicação com o paciente; 
segurança do paciente; morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos; 
desfechos relacionados ao uso de medicamentos; serviços farmacêuticos; 
acompanhamento farmacoterapêutico; exame físico geral; exame físico neurológico; 
transtornos menores; identificação de emergências clínicas; atuação multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
Método de ensino:estágio prático na Clínica Pediátrica do HU/USP, UTI Pediátrica do 
HU/USP, UTI Neonatal do HU/USP; UCI Neonatal do HU/USP, UTI do ICr/HCFMUSP, com 
oferecimento de serviços farmacêuticos ao paciente pediátrico e neonato e família. 
Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&text=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&sort=relevancerank&search-alias=books
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saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes e 
profissionais farmacêuticos do serviço); observação docente direta, revisão de 
prontuário, exame oral após observação de atendimento, métodos SNAPPS, Mini-CEX, 
ECOE/OSCE, Preceptor Minuto e LongCase adaptados às atividades de Farmácia Clínica. 
Bibliografia: 
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4. Brassica SC. Manual de farmácia clínica: assistência farmacêutica ao neonato e 

lactente. São Paulo: Atheneu; 2019. 
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pharmacological basis of therapeutics. 13th ed. New York: McGraw-Hill; 2017. 
6. Carvalho FD; Capucho HC; Bisson MP. Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, 

habilidades e atitudes. Barueri: Manole; 2014. 
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ed. Washington: APhA; 2007. 
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clínica. Porto Alegre: Artmed; 2013. 
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LWW; 2021 
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e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
15. Tindall WN, Millonig MK. Pharmaceutical care: insights from community pharmacists. 

Boca Raton: CRC Press; 2003. 
  
 Módulo EEP10.3 (Eixo Específico Prático 10.3) 

Prática Avançada em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico para Pacientes Adultos 
Carga horária: 2384 horas 
Docente responsável: Profa. Dra. Valentina Porta 
Preceptores: Cristina Akiko Takagi; Gustavo Galvão de França; Me. Karine Dal Paz 
Objetivo: desenvolver competências avançadas nos domínios cognitivo, atitudinal e 
psicomotor para que o profissional de saúde residente possa: 

 fazer acolhimento do paciente adulto e família 

 identificar as necessidades e os problemas de saúde do paciente adulto e família 

 atuar de forma multidisciplinar e interdisciplinar no cuidado ao paciente adulto e 
família 

 fornecer serviços farmacêuticos ao paciente adulto e família 

 elaborar o plano de acompanhamento farmacoterapêutico do paciente adulto  

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Zaheer-Ud-Din+Babar&text=Zaheer-Ud-Din+Babar&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bjorn+Knollmann&text=Bjorn+Knollmann&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Randa+Hilal-Dandan&text=Randa+Hilal-Dandan&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&text=Shelly+J+Stockton+PhD++RPh&sort=relevancerank&search-alias=books
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 realizar intervenções farmacêuticaspara o paciente adulto 

 avaliar os resultados das intervenções farmacêuticas para o paciente adulto 
internado 

Conteúdo Programático: comunicação interprofissional; comunicação com o paciente; 
segurança do paciente; morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos; 
desfechos relacionados ao uso de medicamentos; serviços farmacêuticos; 
acompanhamento farmacoterapêutico; exame físico geral; exame físico neurológico; 
transtornos menores; identificação de emergências clínicas; atuação multidisciplinar e 
interdisciplinar. 
Método de ensino: estágio prático na Clínica Média do HU/USP, UTI Adulto do HU/USP e 
Clínica Cirúrgica do HU/USP, com oferecimento de serviços farmacêuticos ao paciente 
adulto e família. 
Método de Avaliação: feedback oral ou escrito sobre o desempenho do profissional de 
saúde residente; revisão por pares (demais profissionais de saúde residentes e 
profissionais farmacêuticos do serviço); observação docente direta, revisão de 
prontuário, exame oral após observação de atendimento, métodos SNAPPS, Mini-CEX, 
ECOE/OSCE, Preceptor Minuto e LongCase adaptados às atividades de Farmácia Clínica. 
Bibliografia: 
1. Babar ZUD, editor. Encyclopedia of pharmacy practice and clinical pharmacy. 

Cambridge: Academic Press; 2019. 
2. Beardsley R. Communication Skills in Pharmacy Practice. 7th ed. Philadelphia: LWW; 
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habilidades e atitudes. Barueri: Manole; 2014. 
7. Cipolle RJ, Strand L, Morley P. Pharmaceutical care practice: the clinician's guide. 2nd 

ed. New York: McGraw-Hill; 2004. 
8. Correr CJ, Otuki MF. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Porto Alegre: 

Artmed; 2013. 
9. Martinez JB, Voltarelli JC. Semiologia geral e especializada. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 2013. 
10. Murphy JE. Clinical pharmacokinetics. 6th ed. Bethesda: ASHP; 2017. 
11. Rovers J, Currie J. A practical guide to pharmaceutical care: a clinical skills primer. 3rd 

ed. Washington: APhA; 2007. 
12. Santos L, Torriani MS, Barros E, organizadores. Medicamentos na prática da farmácia 

clínica. Porto Alegre: Artmed; 2013. 
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3.12 Estrutura do Programa 
 Durante o primeiro ano do Programa de Residência (R1), os profissionais de saúde 

residente cursarão os módulos teóricos do eixo transversal ETT1 Método Científico (78 h) 
e ETT2 Uso Racional de Medicamentos (78 h), os módulos teóricos do eixo específico 
EET1 Gestão da Farmácia Hospitalar (140 h), EET2 Farmácia Clínica e Cuidado 
Farmacêutico (100 h) e EET3 Exames Laboratoriais (100 h), o módulo prático do eixo 
transversal ETP1 Prática em Uso Racional de Medicamentos (248 h) e os módulos 
práticos do eixo específico EEP1 Prática em Gestão da Farmácia Hospitalar (120 h), EEP2 
Prática em Exames Laboratoriais (120 h), EEP3 Prática em Farmácia Clínica e Cuidado 
Farmacêutico em Pacientes Ambulatoriais (248 h), EEP4 Prática em Farmácia Clínica e 
Cuidado Farmacêutico em Pacientes Adultos em Unidade de Terapia Intensiva (248 h), 
EEP5 Prática em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico em Pacientes Adultos Clínicos 
(248 h), EEP6 Prática em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico em Pacientes 
Pediátricos Clínicos (248 h), EEP7 Prática em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico em 
Pacientes Pediátricos em Unidade de Terapia Intensiva (248 h), EEP8 Prática em Farmácia 
Clínica e Cuidado Farmacêutico em Pacientes Adultos Cirúrgicos (248 h) e EEP9 Prática 
em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico em Pacientes Neonatos (248 h) revezando-
se entre os onze módulos ao longo do ano. O primeiro ano de Residência é completado 
com o período de férias de 30 dias. 
No segundo ano do programa de Residência (R2), os profissionais de saúde residentes 
cursam o módulo prático do eixo específico EEP10 Prática Avançada em Farmácia Clínica 
e Cuidado Farmacêutico (2384 h) em uma das áreas disponíveis: EEP10.1 Prática 
Avançada em Farmácia Clínica Cuidado Farmacêutico em Pacientes Ambulatoriais, 
EEP10.2 Prática Avançada em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico em Pacientes 
Pediátricos e Neonatos ou EEP10.3 Prática Avançada em Farmácia Clínica e Cuidado 
Farmacêutico em Pacientes Adultos. A definição da área de atuação de cada profissional 
de saúde residente se dará por critérios de disponibilidade de vagas em cada área, 
afinidade e mérito individual. O módulo teórico do eixo específico EET4 Trabalho de 
Conclusão do Programa de Residência (336 h) também está compreendido no segundo 
ano do Programa de Residência (R2), o qual é completado com um período de férias de 
30 dias. 
Finalmente, os módulos teóricos do eixo transversal ETT3 Discussão de Artigos Científicos 
(160 h) e ETT4 Discussão de Casos de Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutica (160 h) 
tem sua carga horária distribuída ao longo dos dois anos do Programa de Residência. 
Os profissionais residentes cumprem a carga horária do Programa em cinco jornadas de 
12 horas por semana, totalizando 60 horas semanais. 

  

4 PERFIL DOS CANDIDATOS PARA INGRESSO 
 O candidato ao Programa de Residência em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico 

deve ser portador de título de farmacêutico concedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura do Brasil ou estar em fase de 
conclusão de curso de graduação, desde que possam obter o registro provisório ou 
definitivo junto ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo até o período 
da matrícula no Programa 

  

5 PROCESSO SELETIVO 
 O processo seletivo para o Programa de Residência em Farmácia Clínica e Cuidado 

Farmacêutico é realizado anualmente pela Fundação para o Vestibular – FUVEST e as 
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informações realtivas a período de inscrição, procedimentos de inscrição, documentos 
necessários, etapas e critérios de seleção são publicadas no site da Fundação. 

  

6 LICENÇAS, TRANCAMENTOS E OUTRAS OCORRÊNCIAS DE AFASTAMENTO 
  
6.1 Licença gestante ou adotante 
 O profissional de saúde residente deverá comunicar, oficialmente, à Coordenação da 

Residência, que tomará as providências necessárias junto à CREMFAR da FCF/USP e 
demais instâncias desta Universidade e dos Ministérios da Educação e de Saúde. 

  
6.2 Licença de nascimento 
 O profissional de saúde residente deverá comunicar, oficialmente, à Coordenação da 

Residência, que tomará as providências necessárias junto à CREMFAR-FCF/USP e demais 
instâncias desta Universidade e dos Ministérios da Educação e de Saúde. 

  
6.3 Licença nojo 
 O profissional de saúde residente deverá comunicar, oficialmente, a Coordenação da 

Residência, que tomará as providências necessárias junto à CREMFAR-FCF/USP e demais 
instâncias desta Universidade e dos Ministérios da Educação e de Saúde. 

  
6.5 Faltas injustificadas 
 O profissional de saúde residente deverá ter 100% de frequência nas atividades práticas. 

Eventuais faltas deverão ser devidamente justificadas e compensadas a critério da 
Coordenação. 

  
6.6 Trancamento de matrícula 
 O profissional de saúde residente deverá comunicar, oficialmente, à Coordenação da 

Residência, que tomará as providências necessárias junto à CREMFAR-FCF/USP e demais 
instâncias desta Universidade e dos Ministérios da Educação e de Saúde. 

  

7 CALENDÁRIO 
 As atividades de cada turma de profissionais de saúde residentes do Programa de 

Residência em Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico tem início no primeiro dia útil de 
março do ano de ingresso e encerram-se após 24 meses, no último dia de fevereiro. 

 


