
 

 

CURSO: Cuidado Farmacêutico em Doenças Crônicas Cardiovasculares  

 

O curso pretende abordar a fisiopatologia, semiologia e farmacoterapia das crônicas cardiovasculares, permitindo 

a avaliação do paciente pelo farmacêutico, a implementação da farmacoterapia pertinente no seu âmbito 

profissional, bem como a avaliação e acompanhamento da farmacoterapia implementada por outros 

profissionais. 

 

 

COORDENAÇÃO, DOCÊNCIA E TUTORIA 

 

Dra. Mariana Martins Gonzaga do Nascimento 

Farmacêutica Professora Adjunta do Departamento de Produtos 

Farmacêuticos - Faculdade de Farmácia da UFMG (PFA/FAFAR/UFMG)  

Membro do conselho científico do Instituto para Práticas Seguras no Uso de 

Medicamentos (ISMP Brasil)  

Pós-doutorado em Medicamentos e Assistência Farmacêutica pela 

FAFAR/UFMG 

Doutora em Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz/Centro de 

Pesquisas René Rachou (FIOCRUZ/CPqRR)  

Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São João del Rei 

(UFSJ)  

Especialista em Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde pela Associação 

Mineira de Farmacêuticos (AMF)  

Graduada em Farmácia (habilitação em indústria) pela FAFAR/UFMG.  

 
DOCÊNCIA E TUTORIA 

 
 

Me. Hágabo Mathyell Silva 

Farmacêutico Preceptor de Farmácia do Instituto Cultural Newton Paiva 

Membro do conselho científico do Instituto para Práticas Seguras no Uso de 

Medicamentos (ISMP Brasil)  

Mestre em Medicamentos e Assistência farmacêutica pela Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais (FAFAR/UFMG)  

Graduado em Farmácia (ênfase em farmácia hospitalar e serviços de saúde) pela 

FAFAR/UFMG 

 
 
 
 
 
 



 

 

DOCÊNCIA E TUTORIA 
 

Ma. Sandra Regina dos Santos 

Farmacêutica Professora convidada do Programa de Pós-graduação em 

infectologia e medicina tropical 

Mestra em Ciências de Alimentos pela Faculdade de Farmácia da Universidade 

Federal de Minas Gerais (FAFAR/UFMG)  

Graduada em Farmácia (ênfase em farmácia hospitalar e serviços de saúde) 

pela FAFAR/UFMG 

 

 

1. MÉTODO DE ENSINO 

Na capacitação a distância tutores e alunos estão separados física ou temporalmente, assim a mediação 

do processo de ensino-aprendizagem se dá por meios e tecnologias de informação e comunicação. 

 

O comprometimento do aluno na realização das atividades e cumprimento do cronograma é essencial para 

o sucesso do curso. No Capacifar Online de espectador, o aluno passa ser protagonista na construção dos 

saberes. Para isso utilizaremos as seguintes estratégias de ensino: 

 

1. Leitura Guiada – disponibilização de material teórico e outras referências textuais sobre o assunto tratado 

em cada módulo. 

2. Videoaulas – Vídeos introdutórios responsáveis por guiar o processo de ensino-aprendizagem.  

3. Estudos Dirigidos – atividades não avaliativas que objetivam a interação, troca de experiências e o 

desenvolvimento de senso crítico. 

4. Fóruns de discussão – Realizados dentro do AVA, os fóruns permitirão a interação do grupo para discussão 

dos assuntos tratados e para a troca de experiências. 

5. Videoconferências – reuniões ao vivo, realizadas semanalmente, com o tutor do módulo, programadas 

para tirar as dúvidas, discutir os Estudos Dirigidos e alinhar o entendimento do conteúdo tratado. 

6. Dicas: São links úteis e outros materiais de referência disponibilizados no AVA que permitirão maior 

conhecimento sobre nos tópicos tratados. 

7. Avaliação – atividade avaliativa final que consolidará a participação e a assimilação do conteúdo 

ministrado. A conclusão da avaliação é pré-requisito para obtenção do certificado. 

 

 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS DO CURSO 

Ao final desse curso, o aluno deverá estar apto a: 

 Realizar a anamnese farmacêutica do paciente com as doenças crônicas cardiovasculares mais 

prevalentes; 

 Compreender o tratamento farmacológico e não farmacológico das doenças crônicas cardiovasculares 

mais prevalentes; 

 Saber monitorizar parâmetros de efetividade e segurança da farmacoterapia do paciente com doenças 

crônicas cardiovasculares mais prevalentes. 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Semiologia e fisiologia cardiovascular; 

 Fisiopatologia e farmacoterapia da hipertensão; 

 Fisiopatologia e farmacoterapia da dislipidemia; 

 Fisiopatologia e farmacoterapia das doenças arteriais coronarianas; 

 Fisiopatologia e farmacoterapia da insuficiência cardíaca; 

 Situações de urgência e emergências relacionadas às doenças cardiovasculares. 

4. CRONOGRAMA 

 13/04 – Abertura das Inscrições 
 26/04/2021 – Encaminhamento do Link de acesso ao AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e 
início do curso.  
 26/04 a 03/05 – Módulo I >>> Carga Horária = 5 horas  
 04/05 a 10/05 – Módulo II >>> Carga Horária = 5 horas  
 11/05 a 17/05 – Módulo III >>> Carga Horária = 5 horas  
 18/05 a 24/05 - Módulo IV >>> Carga Horária = 5 horas  
 25/05 a 06/06 -  Avaliação >>> Carga Horária = 5 horas  
 

Observações Importantes:  
 

 As videoconferências serão realizadas nos dias 4, 11, 18 e 25 /05, terças feiras, de 19h30 às 20h30.  

 As videoconferências não são realizadas no AVA e sim por meio da plataforma Cisco Webex 
Meetings. O Link e a senha de acesso serão encaminhados semanalmente, por email e 
disponibilizados no AVA. 

 As videoconferências serão gravadas e o link da gravação ficará disponível no AVA no dia seguinte 
de sua realização. 

 
 
 

 



 

 

PROGRAMAÇÃO DO CURSO 

 

Data Inicial 

26/04/2021  

Encerramento 

 06/06/2021  

Cara Horária 

25 horas  

Vagas 

600  

 

 PÚBLICO ALVO 

Preferencialmente para profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG. 

A inscrição de estudantes será permitida em todos os cursos do Capacifar Online, contudo, respeitando a 

preferência das vagas para farmacêuticos, somente será confirmada no encerramento das inscrições, 

conforme a disponibilidade de vagas. 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições estarão abertas de 13 de abril, até às 12 horas do dia 26 de abril de 2021 ou até esgotarem-

se a vagas. 

 

O preenchimento do formulário de inscrições é feito exclusivamente no campo: EVENTOS DISPONÍVEIS, 

na Área Acesso Restrito do farmacêutico/estudante, disponível no site do CRF/MG. 

 

Para informações e inscrição CLIQUE AQUI 

 

IMPORTANTE 

 O certificado digital estará disponível na sua área de acesso restrito em até 30 dias após o 

encerramento do curso. 

 A realização Avaliação será critério para computação da presença no curso e para emissão do 

certificado. 

 Evite seu bloqueio. Caso não possa participar do curso, cancele sua inscrição com 24 horas de 

antecedência. 

 Dúvidas para: capacifar@crfmg.org.br 

 

https://www.crfmg.org.br/site/Servicos/Capacitacoes

