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 ITENS      CARACTERISTICAS  

 

1) Título do curso Assistência farmacêutica centrada no paciente 

2) Coordenador 

Professores 
participantes 

José Ruben de Alcântara Bonfim 

 

Tereza Setsuko Toma e farmacêuticos a serem convidados  

3) Ementa Está estabelecida a assistência farmacêutica no Sistema Único de 

Saúde (SUS) com base na seleção de medicamentos e na oferta 

para o sistema, segundo os Componentes: Básico, Estratégico e 

Especializado.  No entanto, a utilização ótima de fármacos requer 

o emprego de princípios e estratégias para se obter não só o 

melhor resultado terapêutico (cura, alívio e controle de sintomas) 

com máximo conforto para o paciente e mínimo de efeitos 

adversos. 

 

4) Público alvo Farmacêuticos que façam atividades de farmácia clínica (ou que 

tenham interesse de executá-las), enfermeiros, médicos e 

odontólogos. 

5) Objetivos Objetivo geral: 

- Tornar ótimo o emprego de fármacos em um processo 

terapêutico. 

 

Objetivos específicos: 

- Compreender que existe interdependência entre a prescrição e 

a dispensa de um produto farmacêutico; 

- Analisar casos clínicos concretos de tratamentos farmacológicos 

de doenças agudas comuns; 

- Analisar casos clínicos concretos de tratamentos farmacológicos 

de doenças crônicas mais prevalentes (diabete, hipertensão 

arterial, osteoartrite, asma brônquica e doença pulmonar 

 



obstrutiva crônica) 

6) Resultados 

esperados 

Espera-se a formação de agentes multiplicadores nas estratégias 

de prescrição prudente e desprescrição (particularmente em 

pacientes maiores de 60 anos com doenças crônicas)  

Haverá estímulo para que sejam discutidas situações concretas 

apresentadas pelos participantes nas sessões quatro e cinco. 

7) Número 

máximo de vagas 

20 vagas 

8) Carga horária 
(cursos e 
desdobramentos 
previstos) 

5 sessões de quatro horas de duração, as quintas-feiras, no 

período da tarde, no Instituto de Saúde.  

 

 

9) Materiais 
necessários 

Data show com acesso a internet, eventualmente sala de 

videoconferência.  

 

10) Bibliografia 
básica a ser 
utilizada e 
colocada em CD 

Bonfim, José Ruben Ferreira de Alcântara. Análise da prescrição 

de fármacos não constantes da Relação Municipal de 

Medicamentos Essenciais do município de São Paulo, 2008-2013 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública; 2015. Disponível 

em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6135/tde-

17092015-084444/pt-br.php 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais : RENAME 2017. Brasília: Ministério da Saúde, 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 

Estratégicos, 2017. 210 p. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_m

edicamentos_rename_2017.pdf    
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PROGRAMAÇÃO 

 DIA / HORÁRIO 
 
 

CONTEÚDO  RESPONSÁVEL (EIS) 

 
1º encontro 
 

Condicionantes do processo de 
prescrição (fatores farmacológicos, 
socioantropológicos, econômicos e 
políticos) 

José Ruben de 
Alcântara Bonfim e 
Tereza Setsuko Toma 

2º encontro 
 
 
 

Prescrição prudente  
 
 

José Ruben de 
Alcântara Bonfim e 
Tereza Setsuko Toma 

3º encontro 
 
 
 

Desprescrição José Ruben de 
Alcântara Bonfim e 
Tereza Setsuko Toma 

4º encontro 
 
 
 

Análise de casos clínicos concretos de 
tratamentos farmacológicos de 
doenças agudas comuns 
 

José Ruben de 
Alcântara Bonfim e 
Tereza Setsuko Toma 

5º encontro 
 
 

Análise de casos clínicos concretos de 
tratamentos farmacológicos de 
doenças crônicas mais prevalentes 
(diabete, hipertensão arterial, 
osteoartrite, asma brônquica e doença 
pulmonar obstrutiva crônica) 

José Ruben de 
Alcântara Bonfim e 
Tereza Setsuko Toma 

 


