
 

 

                                                             
 

PRÁTICAS CLÍNICAS EM FARMÁCIA HOSPITALAR  
& 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA 
 
 
OBJETIVO 
 
Oferecer capacitação profissional sobre os serviços farmacêuticos no âmbito da farmácia hospitalar. 
 
PÚBLICO ALVO 
 
Profissionais farmacêuticos e acadêmicos. 
 
PRÉ-REQUISITO 
 
Ser profissional farmacêutico inscrito no CRF/MG e regular com a instituição. Acadêmicos de farmácia 
devidamente caracterizados na ficha de inscrição. 

 
PALESTRA 
Práticas clínicas em farmácia hospitalar 
A palestra tem o objetivo de compartilhar a experiência profissional na área de farmácia clínica 
hospitalar. Área em expansão e de grande importância para intervenções farmacêuticas na melhoria 
da eficácia terapêutica, na redução dos custos assistenciais e reforça a importância de uma assistência 
farmacêutica de qualidade. Cada vez mais, o farmacêutico clínico atua em parceria com a equipe 
multiprofissional no acompanhamento dos pacientes.  
 
PALESTRANTES 
 
Alisson Brandão - Vice-presidente do CRF/MG. Farmacêutico graduado pela UFMG, é consultor 
farmacêutico com mestrado em Medicina/Biomedicina (IEP-SCBH), pós-graduação em Farmacologia 
(UFLA) e Nutrição Clínica (GANEP). É Diretor/proprietário de Farmácia Homeopática e professor da 
Faculdade Pitágoras de Betim e em cursos de pós-graduação. Atua como perito na justiça estadual e 
federal e também na área de Práticas Integrativas Complementares. Experiência de mais de 15 anos 
em Farmácia Hospitalar, serviço público (GEMED-PBH) e também em drogarias. Foi conselheiro do 
CRF/MG de 2003 a 2007. Em 2008, começou a idealizar importantes projetos de valorização profi ssional, 
como: CAPACIFAR, portal da transparência; o projeto TEIA; e o projeto de Educação a Distância (AVA); 
Sistema Eletrônico de Serviços Farmacêutico, FARMASIS – CFF, dentre outros. 

Francielle Gonçalves do Nascimento - Farmacêutica, graduada pela UnilesteMG (2010). Formação em 
Prática Farmacêutica em Unidade de Terapia Intensiva pelo Instituto Racine e se especializando em 
Farmacologia Clínica Aplicada e Atenção Farmacêutica, pela UNA BH. Atuou por 4 anos como 
Responsável Técnica em Drogarias e há  3 anos atua na área de farmácia hospitalar.  Atualmente 
compõe a equipe de Farmácia Clínica no Vale do Aço. 
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PARTICIPAÇÃO 
 

• A participação se dará mediante inscrição prévia; 
 

• A inscrição deverá ser realizada exclusivamente na área restrita do site (www.crfmg.org.br) no 
menu de “Eventos”, no link “Eventos Disponíveis”. 

• A inscrição só será validada após preenchimento, concordância de todos os critérios 
apresentados e avaliação do Setor de Capacitação Profissional. 

 
• Qualquer mensagem de erro deve ser arquivada digitalmente e ser enviada por e-mail 

(capacifar@crfmg.org.br). 
 

• O participante selecionado que não comparecer ficará impossibilitado de participar dos 
eventos de capacitação da entidade no período de 6 meses; 

 
• Na área restrita do participante está disponível a opção de cancelamento da sua participação. 

O cancelamento deve ser feito 48 horas antes do evento, não sendo aceito de última hora sem 
justificativa plausível. 

 
• As inscrições serão encerradas 24 horas antes do evento ou o total preenchimento do número 

de vagas disponibilizadas; 
 
 

 
CERTIFICADO 
 

• O recebimento do certificado digital (via área restrita) está vinculado á participação em tempo 
integral no evento de capacitação, devidamente comprovada, somente para os inscritos que 
efetuarem a avaliação do curso; 

 
 
SELEÇÃO 
 
 

• A seleção respeitará as prioridades já definidas neste documento e ordem de inscrição 
eletrônica, sendo de total responsabilidade de o inscrito verificar sua situação no site e ler as 
mensagens enviadas; 

 
• O CRF/MG enviará comunicado aos selecionados pela área restrita; 

 
• Farmacêuticos inscritos no CRF/MG tem prioridade de seleção das vagas. 

 
 

 
EVENTO 
 
Data: 28 de setembro de 2018. 
 
Cidade: Ipatinga 
 
Duração: 3h00. 

http://www.crfmg.org.br/
mailto:capacifar@crfmg.org.br


 

 

 
Horário: 18:30 ás 21:30 horas 
 
Local: Auditório nº 324, da faculdade Única de Ipatinga.  
 
Endereço: Rua Salermo, 299, bairro Bethânia. Ipatinga, MG.  
 
 
REALIZAÇÃO 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG) e a Faculdade Dinâmica. 

 
• Obs.: 

 
1) Na área restrita do site do CRF/MG serão postadas todas as informações pertinentes, sendo 

obrigação do participante sempre consultar para obter maiores detalhes. 
 

2) Este é um evento de cunho técnico científico, não sendo espaço adequado para disputa eleitoral.  


