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DISCIPLINA DO PPGCF: ASSISTÊNCIA FARMACÊU

Curso: Mestrado em Ciências Farmacêuticas

Professoras responsáveis: Prof. Dr. André de 

Nível: Mestrado 

Área de Concentração: Insumos Farmacêuticos, Compostos 
Bioativos e Medicamentos 

Teórica: 9 Prática:

 
A disciplina visa trabalhar a análise crítica do estado da arte das
Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica. 
Diante do cenário atual, de escassez de recursos públicos e da necessidade de promoção de uso racional 
de medicamentos, torna-se imprescindível 
do acesso e do uso racional de medicamentos no âmbito do Sistema Único de 
questões tornam-se emergentes quando analisadas sob o ponto de vista clínico e gerencial, visto que o 
Brasil vive um cenário em que o Estado deve garantir Assistência Terapêutica integral, 
a inserção dos novos recursos terapêuticos no serviço de saúde
sem análise farmacoeconômica. 
 

 

- Discutir os aspectos históricos, conceituais e o estado da arte da Assistência Farmacêutica, da Farmácia 

Clínica e do Cuidado Farmacêutico no Brasil e no mundo;

 - Discutir a necessidade de promoção do uso racional de medicamentos e acesso a estes insumos

- Analisar o cumprimento das políticas Nacionais relacionadas aos medicamentos;

- Discutir sobre os aspectos clínicos relacionados ao 

- Discutir a interface entre a gestão técnica e a gestão clínica da Assistência Farmacêutica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 

1) Aspectos históricos, conceituais e o estado da arte da Assistência Farmacêutica, da 
Clínica e do Cuidado Farmacêutico no Brasil e no mundo.

2) Acesso e uso racional de medicamentos no Brasil.
3) Cumprimento das Políticas Nacionais relacionadas 
4) Seleção de medicamentos e farmacoeconomia.
5) Problemas relacionados ao uso de medicamentos, 

farmacoterapia. 

 Participação nas discussões dos artigos científicos;

 Análise crítica de textos científicos
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E FARMÁCIA CLÍNICA SIGLA:

Farmacêuticas 

INFORMAÇÕES BÁSICAS: 

Prof. Dr. André de Oliveira Baldoni e Profa. Dra. Mariana Linhares Pereira

Obrigatório ou optativa: 

Insumos Farmacêuticos, Compostos 
Pré-requisito: não há

CARGA HORÁRIA 

Prática: 6 Total: 15 Créditos:

 
EMENTA 

nálise crítica do estado da arte das evidências científicas disponíveis sobre 
Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica.  

de escassez de recursos públicos e da necessidade de promoção de uso racional 
se imprescindível propor discussões e estratégias de melhorias 

do acesso e do uso racional de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  
se emergentes quando analisadas sob o ponto de vista clínico e gerencial, visto que o 

em que o Estado deve garantir Assistência Terapêutica integral, e ao mesmo tempo 
terapêuticos no serviço de saúde ocorre de forma rápida e muitas vezes 

 
OBJETIVOS 

os aspectos históricos, conceituais e o estado da arte da Assistência Farmacêutica, da Farmácia 

no Brasil e no mundo; 

Discutir a necessidade de promoção do uso racional de medicamentos e acesso a estes insumos

Analisar o cumprimento das políticas Nacionais relacionadas aos medicamentos; 

Discutir sobre os aspectos clínicos relacionados ao tratamento das doenças crônicas não transmissíveis

Discutir a interface entre a gestão técnica e a gestão clínica da Assistência Farmacêutica. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Aspectos históricos, conceituais e o estado da arte da Assistência Farmacêutica, da 
Clínica e do Cuidado Farmacêutico no Brasil e no mundo. 
Acesso e uso racional de medicamentos no Brasil. 
Cumprimento das Políticas Nacionais relacionadas a medicamentos e o acesso a estes insumos.
Seleção de medicamentos e farmacoeconomia. 

ionados ao uso de medicamentos, uso de medicamentos genéricos e adesão à 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Participação nas discussões dos artigos científicos; 

Análise crítica de textos científicos; 
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SIGLA: AFFC 

Mariana Linhares Pereira 

Obrigatório ou optativa: optativa 

não há 

Créditos: 1 

disponíveis sobre 

de escassez de recursos públicos e da necessidade de promoção de uso racional 
propor discussões e estratégias de melhorias e racionalização 

Saúde (SUS).   Estas 
se emergentes quando analisadas sob o ponto de vista clínico e gerencial, visto que o 

e ao mesmo tempo 
ocorre de forma rápida e muitas vezes 

os aspectos históricos, conceituais e o estado da arte da Assistência Farmacêutica, da Farmácia 

Discutir a necessidade de promoção do uso racional de medicamentos e acesso a estes insumos; 

doenças crônicas não transmissíveis; 

Discutir a interface entre a gestão técnica e a gestão clínica da Assistência Farmacêutica.  

Aspectos históricos, conceituais e o estado da arte da Assistência Farmacêutica, da Farmácia 

medicamentos e o acesso a estes insumos. 

uso de medicamentos genéricos e adesão à 
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 Apresentação de seminários. 

1 - MARIN, N.; LUIZA, V. L.; OSORIO-DE
Assistência Farmacêutica para gerentes municipais. OPAS/OMS, Rio de Janeiro, OPA/OMS, 2003. 373p
2 – BRASIL – PORTARIA Nº 3.916, DE 30 DE OUTUBRO 
(1998). 
3 – BRASIL - RESOLUÇÃO Nº 338, DE 06 DE MAIO DE 2004 
Farmacêutica 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1 - DIPIRO, J.T; et al. Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 7° edição. 

2009, 2592p. 

2 – Edição Especial da Revista de Saúde Pública, vol.50
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0034
 
2 – Edição especial da Journal of Applied Pharmaceutical Sciences (ISSN: 2358
http://japhac.wixsite.com/japhac/issues
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DE-CASTRO, C. G. S.; MACHADO-DOS-SANTOS, S. (org.) 
Assistência Farmacêutica para gerentes municipais. OPAS/OMS, Rio de Janeiro, OPA/OMS, 2003. 373p

PORTARIA Nº 3.916, DE 30 DE OUTUBRO DE 1998 - Política Nacional de Medicamentos 

RESOLUÇÃO Nº 338, DE 06 DE MAIO DE 2004 -  Política Nacional de Assistência 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach. 7° edição. New York: McGraw

Edição Especial da Revista de Saúde Pública, vol.50  supl.2 São Paulo  2016. Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0034-891020160003&lng=pt&nrm=iso

Journal of Applied Pharmaceutical Sciences (ISSN: 2358-3495)
http://japhac.wixsite.com/japhac/issues---2016 
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SANTOS, S. (org.) 
Assistência Farmacêutica para gerentes municipais. OPAS/OMS, Rio de Janeiro, OPA/OMS, 2003. 373p 

Política Nacional de Medicamentos 

Política Nacional de Assistência 

New York: McGraw-Hill, 

2016. Disponível em 
891020160003&lng=pt&nrm=iso 

3495). Disponível em 


