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HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 

Estágio em Farmácia Neuro-Cárdio 

COORDENADORA  RESPONSÁVEL  

Giuseppina Paulino Fucale - g.fucale@hps.imip.org.br - 31830524 

PRECEPTORES ENVOLVIDOS 

 Ângele Santos Pedrosa Pinhero  Helton Douglas Barros da Silva  Ricardo José Rocha Barreto 

 Bárbara Rachael dos Anjos Lima  Juliana Lira de Souza Lima William Christian da Silva Lira 

 Fabiana Ferreira da Silva Paula Vitória Rodrigues Gomes  

DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO OU PROGRAMA 

 Estágio supervisionado e desenvolvido no ambiente de trabalho. 

 O estágio de Farmácia do Hospital Pelópidas Silveira contempla um período de experiência prática em Farmácia Hospitalar 

especializada em Neuro-Cárdio para graduandos em Farmácia. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Contribuir para formação acadêmica, capacitando e expandindo conhecimento específico em Farmácia Hospitalar especializada.  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 Graduandos do V ao VIII período do curso de Farmácia que cumprirem as exigências dispostas em Edital HPS. 

 
 

VAGAS 

 02 vagas por concurso anual, sendo entradas semestrais (01 por semestre) 

REGIME DE TRABALHO 

 30 horas semanais, segunda a sexta-feira. 

DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

 6 meses (780 horas) 

CARGA HORÁRIA E DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO NO HPS 

 07:00 às 13:00 horas 

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA 

Ao iniciar as atividades, o candidato deverá ser capaz de: 

 

   Domínio Cognitivo (Conhecimentos) 

 Conhecer princípios de biossegurança, segurança do paciente e normas regulamentadoras do trabalho em Instituições de 

saúde 

 Compreender a Política Nacional de Medicamentos 

 Conhecer as Boas Práticas de Dispensação de Medicamentos 

 Compreender sobre logística e dispensação de medicamentos 

 Conhecer noções de Farmacovigilância 

 Entender o Ciclo de Assistência Farmacêutica, desde a seleção de medicamentos e materiais médicos hospitalares até a 

dispensação e uso 

 Domínio de farmacologia básica 

   Domínio Psicomotor (Atitudes) 

 Reconhecer potenciais interações medicamentosas 

 Demonstrar proatividade 

 Demonstrar habilidades em lidar com equipe multidisciplinar 

 

   Domínio Afetivo (Valores e Comportamentos) 

 Apresentar interesse, iniciativa e eficiência na execução das atividades relacionada ao estágio 

 Comprovar pontualidade e assiduidade 

 Demonstrar compromisso com suas atividades e  capacidade de lidar com prazos e metas 

 Valorizar o trabalho em equipe 

 Mostrar postura compatível com profissional de saúde 

 Respeitar os colegas, funcionários, pacientes e familiares 
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AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS) 

Domínio Cognitivo: 

  Seminários 

  Tutoriais  

  Debates 

  Leitura dirigida 

Plataforma Educativa Pelópidas Digital  

Domínio Psicomotor 

  Treinamentos 

  Simulações  

Avaliação de prescrição 

Domínio Afetivo 

  Debates 

  Dinâmicas em grupo 

Abordagens individuais 

  Visitas Multidisciplinares 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Ao final do programa, o estudante será capaz de: 

 

   Domínio Cognitivo (Conhecimentos) 

1.Conhecer a rotina da Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF: Solicitação e recebimento de compra,  armazenamento e 

expedição de produtos farmacêuticos, sistema de gerenciamento eletrônico institucional (MV), controle de estoque 

2.Conhecer a rotina do Fracionamento: Solicitação, atendimento, dispensação de medicamento e material médico hospitalar, 

fracionamento de medicamento e material médico hospitalar 

3.Conhecer bases da Farmacovigilância e Tecnovigilância 

4.Reconhecimento de formas de registro em saúde: Prescrição médica, prontuário, exames 

  5.Dispensação interna: Rotina diária de atividades, prescrição eletrônica do paciente (PEP), assistência farmacêutica, controle 

de estoque, dispensação de medicamentos e materiais médicos hospitalares em fita individual e pedidos de abastecimento do 

setor 

6. Conhecer  rotinas de Farmácias Satélites voltadas ao perfil neuro-cárdio (Emergência, Bloco Cirúgico, Hemodinâmica, UTI, 

Enfermaria) 

7. Carro de Parada; Conferência mensal e processo de reposição após abertura e utilização 

 

   Domínio Psicomotor (Atitudes) 

1. Prestar assistência farmacêutica 

2. Realizar adequadamente a dispensação de medicamentos 

3. Realizar adequadamente a dispensação de medicamentos controlados 

4. Diferenciar material de compra e de consignado e suas rotinas 

5. Realizar evolução farmacêutica em pacientes da UTI Neurológica II 

6. Realizar solicitação de pedido através do consumo mensal no setor da CAF 

7. Realizar pedido semanal dos estoques das farmácias 

8. Dispensar medicamentos e materiais nas farmácias satélites 

9. Compreender as rotinas do fracionamento, desde a solicitação até a dispensação para os estoques das farmácias 

 

   Domínio Afetivo (Comportamento) 

1.Exercer pontualidade e assiduidade 

2. Demonstrar responsabilidade nas suas atribuições  

3. Trabalhar em equipe, respeitando os preceptores e os demais profissionais do setor  

4. Respeitar os colegas, funcionários, pacientes e familiares  

5. Ser capaz de comunicar-se cordialmente com a equipe multidisciplinar  

6. Ser capaz de lidar com prazos e metas  

7. Demonstrar postura adequada para profissional de saúde  

8. Demonstrar capacidade de exercer a ética e o senso crítico nas diversas intervenções e discussões em grupo e com a 

equipe de farmácia  

9. Sugerir melhorias ao serviço de farmácia em suas práticas e rotinas 
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AVALIAÇÃO 

 Avaliação a ser entregue à Diretoria de Ensino e Pesquisa HPS mensalmente incluirá (mas não estará limitada à): 

 Registro biométrico de entrada e saída e/ou por assinatura (quando cabível), de acordo com horário de estágio 

 Desempenho na Plataforma Pelópidas Digital 

 Relatório de atividades e produção teórica 

 
 É OBRIGATÓRIA a entrega de Trabalho de Conclusão de Estágio, a ser produzido sob orientação da preceptoria, ao final do 

período de estágio (Ver Normas para Estagiários HPS, na DEP Online) 

CERTIFICAÇÃO 

 Certificação será fornecida pela DEP mediante cumprimento dos Critérios Gerais para Obtenção de Certificação de Estágio 

(Ver DEPOnline)  

 


