
 

8 de março | 5 de abril | 17 maio | 14 junho 

18h30 - 20h00 

Organização 



 
  

As sessões clínicas de farmacoterapia permitem 
aos farmacêuticos apresentar casos clínicos de 
farmacoterapia e discutir os casos com base 
de uma metodologia validada. Estes sessões 
formativas destinam-se sobretudo aos alunos 
dos Cursos de Revisão da Medicação e de Se-
guimento Farmacoterapêutico que pretendem 
manter-se atualizados, mas também a todos os 
profissionais de saúde com formação na área 
do medicamento. 

As sessões têm uma periodicidade mensal e 
aplicam-se a casos clínicos de seguimento far-
macoterapêutico e de revisão da medicação 
de farmácia hospitalar e comunitária. Os casos 
são apresentados, discutidos e estudados e 
proposta a respetiva intervenção em relação 
ao processo de uso dos medicamentos ou dos 
resultados clínicos alcançados. 

Esta atividade pretende melhorar as competên-
cias clínicas dos farmacêuticos hospitalares e 
comunitários de modo a poderem intervir nas 
decisões sobre a farmacoterapia de uma for-
ma autónoma e integrarem equipas de saúde 
em qualquer dos níveis em que os cuidados são 
prestados. 

Data das Sessões 

8  março | 5  abril | 17 maio | 14 junho  

Horário 

18h30—20h00 

 

Local  

Sede Regional do Centro da  

Ordem dos Farmacêuticos 

 Capacitar os farmacêuticos para 
a prática clínica; 

 Melhorar os conhecimentos dos 
farmacêuticos em farmacotera-
pia clínica; 

 Melhorar as aptidões e habilida-
des para intervir em farmacotera-
pia clínica. 

Apresentação da Atividade Objetivos Informações Gerais 

Datas e horário  

Responsabilidade 

Pedagógica 

Instituto Pharmcare 

e Sociedade Portuguesa 

de Cuidados Farmacêuticos 

Coordenação 

Henrique J. Mateus-Santos. Farmacêuti-
co comunitário. Mestre (DEA) em Far-
mácia Assistencial pela Universidade de 
Granada.  

Metodologia 

Número de horas: 1h30m presenciais + 
5h com consulta on line prévia e posteri-
or à sessão. 

Número de participantes: 10-16 alunos. 

O ensino é baseado na resolução de 
casos práticos. A avaliação final consis-
te na apresentação e discussão de ca-
sos clínicos ou na avaliação final online 
no moodle. 

Inscrições: Boletim em anexo 


