
 

 

 

Capacitação Teórico-Prática em Citopatologia do Colo do Útero 

 

OBJETIVO 

Oferecer atualização em citologia cérvico-vaginal.  

 

PÚBLICO ALVO 

Profissionais farmacêuticos especialistas em Citopatologia ou que estejam cursando 

Especialização em Citopatologia. 

 

PRÉ-REQUISITO 

Ser profissional farmacêutico especialista em citopatologia inscrito no CRF/MG e em situação 

regular com a instituição. 

Ser profissional farmacêutico inscrito no CRF/MG, regular com a instituição e apresentar 

comprovante de matrícula em curso de especialização em citopatologia. 

*Profissionais farmacêuticos nas mesmas condições acima citadas, registrados em outros CRF, 

também poderão se inscrever. 

 

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. 

 

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


 

 

 

 Profissionais Farmacêuticos de outros estados poderão se inscrever através do site pela 

área de acesso restrito como “outros profissionais”, utilizando a opção "não sou 

cadastrado". O cadastro deve ser realizado preenchendo os dados solicitados (No campo 

“profissão”, assinalar a opção “outros”). Em seguida, realizar inscrição para o curso 

desejado na área de acesso restrito, acessando pela aba de outros profissionais . 

 

CERTIFICADO 

O recebimento do certificado estara vinculado à participação em 75% das atividades em 

cada módulo da capacitação, devidamente comprovada. 

 

SELEÇÃO 

 A seleção respeitará as prioridades já definidas neste documento e ordem de inscrição 

eletrônica, sendo de total responsabilidade do 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 têm prioridade de seleção das vagas. 

 

EVENTO 

Datas:  

 Módulo I: 19 e 20 de outubro 

 Módulo II: 09 e 10 de novembro 

 Módulo III: 23 e 24 de novembro 

 Módulo IV: 30 de novembro e 01 de dezembro 

 

Número de vagas: 80 

 

Horário: 08h:00 as 12h:00  e 14h:00 as 18h:00 (sexta e sábado) (*Os horários podem sofrer 

alterações que serão comunicadas previamente por e-mail e redes sociais do CRF/MG.) 

 

Duração: 80 horas (20 horas/módulo) 

 

Cidade: Ouro Preto/MG 

 

Local: Salão Nobre do Museu da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto   

 

Endereço: Rua Xavier da Veiga, 171 - Centro Histórico - Ouro Preto - Minas Gerais 



 

 

 

Obs.: 

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

obrigação do participante sempre consultar para obter maiores detalhes; 

 Este é um evento de cunho técnico científico, não sendo espaço adequado para disputa 

eleitoral.  

 

REALIZAÇÃO 

Conselho Federal de Farmácia - GT de Citologia. 

 

 

 

APOIO 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais. 

 

 

 

APOIO INSTITUCIONAL 

Sociedade Brasileira de Citologia Clínica; 

Universidade Federal de Ouro Preto - Escola de Farmácia. 

 

                         

 



 

 

 

ANEXO: 

 

Conteúdo Programático: 

 

  

MÓDULO 01: 19 e 20 de outubro 

 

 Lesões Glandulares e estudo de casos clínicos. 

 Carga horária: 20 horas. 

 Conceito, critérios citomorfológicos e diferenciação de atipias do epitélio 

glandular endocervical e endometrial; 

 Conceito, critérios citomorfológicos e diferenciação do adenocarcinoma 

endocervical e endometrial; 

 Estudo de Casos Clínicos em Carcinomas: escamoso e glandular. 

 

Professor: Maurício Turkiewicz 

Graduação em Farmácia pela Universidade do Oeste Paulista. Especialização em 

Farmacologia pela UFPR e Especialização em Citologia Clínica pelo CRF-PR, chancelado pelo 

CFF. Diretor Técnico do LABCELL Citologia Diagnóstica Ltda. Presidente da Associação 

Paranaense de Farmacêuticos – ASPAFAR. Coordenador da Comissão de Análises Clínicas do 

CRF-PR. Coordenador do GECITO-PR. Membro do GT de Citologia do CFF. 

 

  

MÓDULO 02: 09 e 10 de novembro 

 

 Controle de Qualidade e Gestão do Laboratório de Citopatologia. 

 Carga horária: 20 horas. 

 Implementação do Controle de Qualidade no laboratório de citopatologia; 

 Gestão do Laboratório de citopatologia. 

 

Professora Rita Goreti Amaral 

Professora da Faculdade de Farmácia-UFG, Associada IV. Fez graduação em Farmácia e 

Bioquímica pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás (1986) e 

Especialização em Citologia Clínica (1991) pela mesma instituição. É Mestre em Biologia 

Celular e Molecular pela Universidade de São Paulo (1997) e Doutora em tocoginecologia 

pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (2003). É 

orientadora nos Programas de Pós-graduação Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina- 



 

 

 

UFG e de Assistência e Avaliação em Saúde da Faculdade de Farmácia-UFG. Atualmente é 

coordenadora do Laboratório de Monitoramento Externo da Qualidade da Faculdade de 

Farmácia-UFG. Coordena projetos de pesquisa e extensão em parceria com a Secretaria de 

Saúde do município de Goiânia visando o aprimoramento e capacitação dos profissionais da 

rede básica de saúde e estratégia da saúde da Família na prevenção do câncer do colo do 

útero e assistência farmacêutica. Tem experiência em pesquisa na área de Citologia Clínica e 

Saúde Pública atuando principalmente nos seguintes temas: controle da qualidade em 

citopatologia do colo do útero, prevenção, detecção precoce de doenças, 

aperfeiçoamento de métodos diagnósticos, desenvolvimento e validação de práticas de 

cuidado do paciente nas doenças crônicas transmissíveis e não transmissíveis e assistência 

farmacêutica. Membro do GT de Citologia do CFF. 

 

 

MÓDULO 03: 23 e 24 de novembro 

 

 Atipias de Significado Indeterminado e Carcinoma Escamoso. 

 Carga horária: 20 horas. 

 Informações sobre o Projeto de Capacitação Teórico-Prática em citopatologia 

de colo do útero, a Sociedade Brasileira de Citologia Clínica, o GT de Citologia 

do CFF e legislação que ampara o exercício da citopatologia pelos 

farmacêuticos; 

 Conceito das células atípicas escamosas de significado indeterminado; 

 Critérios citomorfológicos das atipias escamosas de significado indeterminado; 

 Diferenciação das atipias escamosas de significado indeterminado das células 

reativas, metaplásicas, displásicas e neoplásicas; 

 Conceito, critérios citomorfológicos e diferenciação do Carcinoma escamoso 

invasor. 

 Estudo de casos clínicos. 

 

Professora Karla Regina Lopes Elias 

Farmacêutica com Habilitação em Análises Clínicas pela UNOESTE. Especialista em 

Citologia Clínica pela UFAM. MBA em Administração Em Serviços De Saúde e MBA em 

Gestão Universitária pela UNINILTONLINS. Professora de Citologia Clínica. Representante 

da Sociedade Brasileira de Citologia Clínica No Amazonas. Diretora Secretária da SBCC. 

Presidente da Comissão de Ensino do Conselho Regional de Farmácia do Amazonas. 

Membro do GT de Citologia Clínica do CFF. Conselheira Federal Suplente de Farmácia 

pelo Estado do Amazonas. 



 

 

 

 

MÓDULO 04: 30 de novembro e 01 de dezembro 

 Alterações não neoplásicas do colo uterino e Lesões Intraepiteliais Escamosas 

 Carga horária: 20 horas 

 Histologia e citologia do epitélio cérvico-vaginal; 

 Processos normais, alterações celulares degenerativas ou regressivas; 

 Processo Inflamatório e principais agentes etiológicos; 

 Metaplasia e reparo; 

 Histologia e Citologia das lesões intraepiteliais escamosas do colo uterino, 

definição da discariose e da célula cancerosa, classificação; 

 Fatores favorecendo o desenvolvimento das lesões cervicais, papilomavirus 

humano (HPV), propriedades biológicas, métodos de detecção, transmissão das 

infecções por HPV; 

 Evolução das classificações das lesões Intraepiteliais Escamosas do colo uterino. 

Professor Carlos Eduardo de Queiroz Lima  

Possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Pernambuco 

(1987) e Doutorado ( Ph.D.) em Ciências Médicas (Morfologia) pelo Departamento de 

Patologia da Universidade de Medicina e Farmácia de Toyama - Japão (1995). 

Atualmente é Presidente da Sociedade Brasileira de Citologia Clínica e professor 

associado da Universidade Federal de Pernambuco, responsável pela disciplina de 

citologia clínica do Departamento de Ciências Farmacêuticas do CCS - UFPE.  

 


