
 

 

 

OBJETIVO 

Atualmente, retoma-se na atenção farmacêutica as diretrizes clínicas para o cuidado dos pacientes. Tais diretrizes 

permitem ao profissional maior amplitude de serviços e à população um melhor acolhimento e 

acompanhamento farmacoterapêutico. O I Fórum de Farmácia Clínica no SUS em Minas Gerais é a união das 

principais entidades de saúde do estado, que pretendem apresentar e discutir a implantação e aprimoramento 

dos serviços clínicos farmacêuticos nos sistemas públicos de saúde. 

PÚBLICO-ALVO 

Farmacêuticos e demais profissionais da área da saúde, principalmente os que atuam na gestão e serviços de 

atenção primária e secundária à saúde. 

 

PRÉ-REQUISITO 

Prioritariamente para profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG e regulares com a instituição. 

 

EVENTO 

 Data: 6 e 7 de abril de 2017 

 Cidade: Teófilo Otoni 

 Local: Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC 

 Endereço: Rua Engenheiro Celso Murta, 600, Olga Correa, Teófilo Otoni - MG 

 Nº de Vagas: 250 (duzentos e cinquenta) 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Dia 6 de Abril 

8h às 8h30 – Credenciamento 

8h30 às 9h – Abertura 

9h às 10h20 – Palestra: Panorama da Farmácia Clínica no Brasil: Da Aplicação à Prática 

Palestrante: Dr. Marcelo Polacow Bisson  (Conselheiro Federal do CFF – CRF/SP)  

10h20 às 10h40 – Intervalo 

10:40  às  12h – Mesa-Redonda:  Desafios e perspectivas para implantação do serviço clínico no SUS 

Participantes:  

 Dra. Ludmila Antunes Bernardi (Coordenadora da Assistência Farmacêutica Municipal de Teófilo Otoni) 

Dr. Marcelo Polacow Bisson  (Conselheiro Federal do CFF – CRFSP)   



 

 

Dr. José Roberto Corrêa (Secretário Municipal de Saúde de Teófilo Otoni) 

Dr. Homero Cláudio Souza  Filho (Superintendente de Assistência Farmacêutica – SES/MG) 

Mediadora: Dra. Cláudia Rego (Vigilância Sanitária de Teófilo Otoni) 

12h às 13h – Almoço 

13h às 14h20: Palestra: Gestão da Assistência Farmacêutica no SUS Como Diferencial 

Palestrante: Dr. Homero Cláudio Souza  Filho (Superintendente de Assistência Farmacêutica – SES/MG) 

14h20 às 14h40 – Intervalo 

14h40 às 16h – Palestra: Gestão da Assistência Farmacêutica no SUS  na Perspectiva do  Gestor 

Palestrante: Dr. José Roberto Corrêa (Secretário Municipal de Saúde de Teófilo Otoni) 

 

Dia 7 de Abril 

9h às 10h20: Palestra: Inserção do Farmacêutico no SUS  

Palestrante: Dr. Francisco Batista Júnior (Vice-Presidente do Conselho Estadual de Saúde/RN) 

10h20 às 10h40: Intervalo 

10h40 às 12h: Experiências Exitosas no SUS   

Palestra: Implantação de Serviços Clínicos farmacêuticos em uma Unidade da Estratégia de Saúde da 

Família.  

Palestrantes: Dr. Albano Valle Verona (Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis/MG) 

Palestra: Restauração da Assistência Farmacêutica no Município de Lagoa Santa  

Palestrante: Dra. Grazielli Batista de Oliveira (Coordenadora Clínica da Assistência Farmacêutica 

da SMS de Lagoa Santa) 

Palestra: Atenção Farmacêutica a Pacientes Hipertensos de Alto Risco No Centro Estadual de Atenção 

Especializada de Teófilo Otoni – CEAE 

Palestrante: Dr. Daniel Teixeira de Azevedo (Coordenador UNIPAC Teófilo Otoni) 

13h às 14h – Almoço 

14h às 16h – Oficina: Estratégias Para Estruturação dos Serviços Clínicos no SUS 

 

 

DOAÇÕES 

Um pacote de fraldas geriátricas 

 

SELEÇÃO 

 A seleção se dará por ordem de inscrição respeitando os pré requisitos já definidos neste edital. 

 É de responsabilidade do candidato acompanhar sua inscrição na área de restrita e ler as mensagens 

enviadas. 

 

 



 

 

CERTIFICADO 

 É imprescindível a assinatura da lista de presença de todos os dias/módulos e períodos (manhã e tarde). 

 O certificado será concedido a todos os inscritos que assistirem a pelo menos 50 % do evento. Contudo, o 

conteúdo programático e a carga horária informados no certificado corresponderão somente aos 

módulos assistidos. 

 O certificado digital estará disponível em até 30 dias após o encerramento do curso. Para obtê-lo o aluno 

deverá acessar sua área restrita e seguir: EVENTOS – CERTIFICADOS – NOME DO EVENTO/CURSO 

 Sua avaliação é muito importante para aprimorarmos nossos cursos, por isso, somente após o registro da 

avaliação, o certificado estará disponível para download. 

 

PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 As inscrições terão fim no dia 5 de abril às 12:00 horas ou até o preenchimento total do número de 

vagas disponibilizadas; 

 A inscrição será feita exclusivamente na área restrita do site www.crfmg.org.br. É só seguir a opção: 

“EVENTOS  INSCRIÇÕES ABERTAS  NOME DO EVENTO/CURSO 

 Preencha os campos necessários e clique em SALVAR. Importante: A inscrição só será validada após a 

leitura, preenchimento e concordância de todos os critérios apresentados; 

 O candidato deverá acompanhar sua inscrição através da área restrita seguindo: EVENTOS - 

PARTICIPAÇÃO 

 Logo após a inscrição o candidato visualizará o status como “PENDENTE”;  

 Quando for selecionado, o candidato visualizará seu status como “SELECIONADO”;  

 A não seleção para o evento poderá se dar pela indisponibilidade de vagas ou suspensão (por até 6 

meses) devido ao não comparecimento em algum evento do CRF/MG. Neste caso o candidato visualizará seu 

status como “NÃO SELECIONADO”; 

 Caso necessário o candidato poderá cancelar sua inscrição, basta acessar: EVENTOS – CANCELAR 

INSCRIÇÃO – Importante: Para que seja possível remanejar a vaga a outro candidato, o cancelamento deve ser 

efetuado com no mínimo 48 horas de antecedência do encerramento das inscrições. O cancelamento fora do 

prazo acarretará em suspensão por 6 meses na participação em eventos de capacitação do CRF/MG. 

 Somente após encerramento das inscrições o CRF/MG fará a confirmação automática e encaminhará 

comunicado, VIA ÁREA RESTRITA, a todos os selecionados no evento.  

 

ATENÇÃO 

O participante selecionado que não comparecer ao curso, sem que se efetue com antecedência o 

cancelamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar dos eventos de capacitação do CRF/MG por 

um período de 6 meses; 

Não serão aceitos cancelamentos de última hora sem justificativa plausível. 

http://www.crfmg.org.br/


 

 

Todos os comunicados serão postados na área restrita ou encaminhados por email, sendo de responsabilidade 

do inscrito fazer o acompanhamento da informações 

Qualquer erro ou dúvida deve ser enviada por e-mail para: capacifar@crfmg.org.br 

 

 

REALIZAÇÃO 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG). Gestão 2016/2017 

 

APOIO 

Conselho Federal de Farmácia de Minas Gerais - CFF 

Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais – COSEMS MG 

Secretaria Estadual de Saúde - Superintendência de Assistência Farmacêutica de Minas Gerais – 

SES/SAF MG  

Sindicato do Farmacêuticos de Minas Gerias – Sinfarmig 

 

PATROCÍNIO 

Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC 

Grupo Buzattos 

 

mailto:capacifar@crfmg.org.br

