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CURSO AVANÇADO PARA AUXILIAR DE FARMÁCIA – FORTALEZA/CEARÁ 
 
 

1. OBJETIVO 

• Realizar treinamento aprofundado dos auxiliares de farmácia sobre a rotina realizada por eles em 

farmácia hospitalar e comunitária. 

2. PÚBLICO ALVO: Auxiliar de Farmácia 

3.NÚMERO DE VAGAS: 80 

4. VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 150,00 

                                                   R$ 200,00 (outras instituições) 

5. HORÁRIO DO CURSO: 08:00 às 18:00h 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Aviamento de prescrição médica em unidade adulto; 

• Aviamento de prescrição médica em unidade pediátrica; 

• Processo de dispensação segura: medicamentos de embalagens semelhantes; medicamentos 

potencialmente perigosos e portaria 344/98; 

• Noções básicas de farmacologia pediátrica e gravidez; 

• Noções básicas de farmacologia dos anti-hipertensivos; 

• Noções básicas de farmacologia do tratamento da Diabetes mellitus; 

• Noções básicas de farmacologia dos antimicrobianos; 

• Prática de cálculos de bomba de infusão; 

• Conhecimento prático dos produtos para a saúde. 

7. METODOLOGIA 

 O “II Curso Avançado para Auxiliar de Farmácia”, ocorrerá aos sábados e domingos em turma 

de 80 vagas, com 10 horas de aulas diária, totalizando uma carga horária de 40 horas. Será coordenado 

pela Assistência Farmacêutica do ISGH, sendo ministrado por farmacêuticos do ISGH e convidados. As 

inscrições do curso serão no valor de R$ 150,00 para o funcionário do ISGH e no valor de R$ 200,00 para 

funcionários de outras instituições, sendo parcelados em até 18 vezes no cartão, vinculado ao 

PAGSEGURO. 

 O curso será modular onde serão evidenciados blocos de unidades de atuação. Será realizado 

método teórico-prático em que haverá exposição da teoria e será aplicada uma parcela de tempo maior 

nas práticas em cenários expostos em sala de aula que envolva a rotina do auxiliar de farmácia em 

farmácia hospitalar e farmácia comunitária, utilizando o método de simulações realísticas. 
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 A avaliação do aprendizado adquirido durante o curso será realizada através da aplicação de um 

teste com questões que abordam o conteúdo no início e final do curso. 

 O Centro de Estudos do ISGH, emitirá os certificados de conclusão do curso, tendo direito ao 

certificado o participante que obtiver no mínimo 75% de presença nas aulas e realizar avaliação ao 

final de cada módulo. 

 

8. CRONOGRAMA 

8. CRONOGRAMA 
PERÍODO ATIVIDADE CARGA HORÁRIA 

12/11/2016 
1º MÓDULO 

AVIAMENTO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA EM UNIDADE ADULTO (2H) PRÁTICA DE CÁLCULOS DE 
BOMBA DE INFUSÃO (2H) - Mileyde (Especialista) 
NOÇÕES BÁSICAS DE FARMACOLOGIA DOS ANTIMICROBIANOS (4H) - José Eduardo 
(Especialista) 

10 HORAS/ 
AULA 

13/11/2016 
2º MÓDULO 

NOÇÕES BÁSICAS DE FARMACOLOGIA DO TRATAMENTO DADIABETES MELLITUS (4H) - Bruna 
(Mestrado) 
NOÇÕES BÁSICAS DE FARMACOLOGIA DOS ANTI-HIPERTENSIVOS (4H) - Yuri (Mestrado) 
 

10 HORAS/ 
AULA 

19/11/2016 
3º MÓDULO 

PROCESSO DE DISPENSAÇÃO SEGURA: MEDICAMENTOS DE EMBALAGENS SEMELHANTES; 
MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS E PORTARIA 344/98 (4H) - Rose 
(Especialista) 
NOÇÕES BÁSICAS DE FARMACOLOGIA PEDIÁTRICA E GRAVIDEZ (4H) - Emmanuel 
(Especialista) 
 

10 HORAS/ 
AULA 

20/11/2016 
4º MÓDULO 

CONHECIMENTO PRÁTICO DOS PRODUTOS PARA A SAÚDE E OPME (4H) - Selma 
(Especialista) 
PRÁTICA DE CÁLCULOS DA PRESCRIÇÃO PEDIÁTRICA (2H) AVIAMENTO DE PRESCRIÇÃO 
MÉDICA EM UNIDADE PEDIÁTRICA (2H) - Catarine (Mestre) 
 

10 HORAS/ 
AULA 

TOTAL 40 HORAS/ 
AULA 

 

9. MINISTRANTES 
 

Bruna Cristina Cardoso Martins, Farmacêutica graduada pela Universidade Federal do Ceará-
UFC, Especialista em Transplante pelo Programa de Residência Integrada Multiprofissional em 
Atenção Hospitalar à Saúde HUWC/UFC, Especialista em Farmácia Hospitalar pela SBRAFH 
(2011), Mestre e Doutoranda em Ciências Farmacêuticas pelo Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Farmacêuticas da UFC e Assessora Técnica da Diretoria Técnica (DITEC) do Instituto 
de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH). 
 

 Catarine Vitor Loureiro, Farmacêutica graduada pela Universidade Federal do Ceará-UFC, 
Especialista em Saúde da Mulher e da Criançano Programa de Residência Integrada 
Multiprofissional em Atenção Hospitalar à Saúde MEAC/UFC, Especialista em Farmácia 
Hospitalar pela SBRAFH (2014), Mestre e Doutoranda em Ciências Farmacêuticas pelo 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFC e Farmacêutica do Hospital 
Luis de França. 
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Mileyde Portela, Farmacêutica graduada pela Universidade Federal do Ceará, mestranda em 
Ciências Farmacêuticas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFC, 
farmacêutica clínica da Unidade de Terapia Intensiva Adulta, membro da comissão de Farmácia 
e Terapêutica, membro da CCIH eixo adulto e representante da Farmácia Clínica no Hospital 
Waldemar de Alcântara. 

 
Rosemeire Souza Gomes, Farmacêutica graduada pela Universidade Federal do Ceará - UFC, 
com habilitação em Análises Clínicas e Iindústria Farmacêutica, Pós graduada em Toxicologia 
Analítica pela UNICAMP, Especialista em Assistência Farmacêutica pela Escola de Saúde 
Pública, Especialista em Acreditação Hospitalar Universidade São Camilo e Gerente da 
Assistência Farmacêutica da Diretoria Técnica (DITEC) do Instituto de Saúde e Gestão 
Hospitalar (ISGH); 

 
Paulo Yuri Milen Firmino, Farmacêutico graduado pela Universidade Federal do Ceará (2010) 
e mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Ceará (2013). Atualmente é 
Doutorando da Universidade Federal do Ceará e Membro do Centro de Estudos em Atenção 
Farmacêutica, atuando na Unidade de Cuidados Farmacêuticos da Unidade de Atenção Primária 
à Saúde Dr. Anastácio Magalhães. 

 
Antônio Emmanuel Paiva de Araújo, Farmacêutico graduado pela Universidade Federal do 
Ceará (2010) e Especialista em Saúde da Mulher e da Criança pelo Programa de Residência 
Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar à Saúde MEAC/UFC. Atualmente é 
farmacêutico clínico do Hospital Geral Waldemar de Alcântara. 

 
José Eduardo Gomes da Silva, Farmacêutico graduado pela Universidade Federal do Piauí 
(2011) e Especialista em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelo Programa de Residência 
Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar à Saúde HUWC/UFC. Atualmente é 
farmacêutico do Hospital Monte Klinikum. 

 
Selma Furtado Magalhães, Enfermeira especialista em gestão de ambientes hospitalares. 
Atualmente, é Gerente de Risco do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. 

 

10. INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

 O início das aulas está condicionado ao fechamento da turma, dessa forma a viabilidade de 

realização do curso estará então condicionado a concretização de no mínimo de 50 vagas 

efetivadas e confirmadas em pagamento. Caso a turma não concretize o mínimo de vagas 

necessárias as datas serão reprogramadas.  

 No caso de remanejamento de datas serem necessário conforme descrito no item anterior e sendo a 

nova data do curso não viável para o interesse do aluno, 90% do valor pago poderá ser devolvido. 

Este procedimento também poderá ser acionado em caso de cancelamento do curso, desde que o 

aluno se manifeste no máximo até 48 horas após a publicação no site das novas datas. 

 O reembolso por motivo de cancelamento do curso, reajuste de datas ou qualquer outro motivo 

que cause a desistência do inscrito, será de 90% do montante correspondente a taxa de inscrição, 
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por motivo de permanecerem os custos bancários, emissões e cancelamentos de boletos, custos de 

publicações e divulgação do evento. 

 O certificado será emitido por um hospital de ensino, reconhecido pelo MEC/MS.  

 Será coordenado pela Coordenadoria de Educação Permanente, Ensino e Pesquisa, sendo 

ministrado por profissionais do ISGH e convidados com expertise na área. 

 Será emitido certificado de participação do curso ao participante que obtiver no mínimo 75% de 

presença nas aulas.  

 Os pagamentos poderão ser realizados via PAGSEGURO, onde poderá ser parcelado. Nos 

pagamento por meio de boleto o valor total não poderá ser divido. 

 As inscrições do curso poderão ser realizadas através do site: www.isgh.org.br. 

 
 inscrito deverá manter sempre atualizado suas informações cadastrais e referências para contato, 
sob pena de não sendo localizado, ser dado como não localizado e perder seus direitos de 
reivindicações de qualquer condição citada neste edital; 
 

 O inscrito deverá observar rigorosamente o edital, comunicados, convocações, avisos, retificações 
de editais (se houver), períodos para recursos, sendo de sua inteira responsabilidade o 
acompanhamento da publicação dos atos mencionados, divulgadas no site do ISGH 
(www.isgh.org.br). 

 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, que será mencionada em Edital, 
aditivo ou aviso a ser publicado no site do ISGH (www.isgh.org.br). 

 Para maiores informações ficamos ao dispor nos seguintes contatos: isghcursosec@gmail.com 

e/ou pelo número (85) 3195-2767. 

 

ELABORAÇÃO: 
 

Bruna Cristina Cardoso Martins 
Assessora Técnica – DITEC/ISGH 

 
 
 

Rosemeire Souza Gomes 
 Gerente da Assistência Farmacêutica – DITEC/ISGH 

 
 

  

 

  


