Workshop: Fibrose Pulmonar Idiopática – FPI
OBJETIVO
Oferecer capacitação aos profissionais de saúde sobre a FPI e a importância da adesão ao tratamento.
PÚBLICO ALVO
Profissionais farmacêuticos da rede pública/privada e profissionais de saúde (Médicos e enfermeiros).
PRÉ-REQUISITO
Ser profissional farmacêutico inscrito no CRF/MG e regular com a instituição. Outros profissionais de
saúde e acadêmicos devidamente caracterizados na ficha de inscrição.
PROGRAMAÇÃO
Horário

Programação

9h00

Diagnóstico de Fibrose Pulmonar Idiopática: Atualizações sobre uma
Doença Rara

Dr. Thulio
Marquez Cunha

10h00

Manejo da FPI em 2018: Uma visão em 360 graus com foco no
paciente

Dr. Marcos
Nascimento

11h00
11h30

Coffee Break
A importância do Farmacêutico na adesão e acompanhamento
do paciente com FPI.

12h30

Perguntas e Respostas

13h00

Encerramento

PALESTRANTES
Dr. Thulio Marquez Cunha
Professor de Pneumologia da Faculdade de Medicina da UFU
Dr. Marcos Nascimento
Consultor Sênior em Doenças Respiratórias Boehringer Ingelheim Brasil
Ex Professor de Pneumologia PUCPR
Dra. Renata Gomes de Alcântara
Especialista em Micropolítica da Gestão e do Trabalho em Saúde
Ex Gestora na Assistência Farmacêutica da SES-MG

Dra. Renata
Alcântara

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 será (via área restrita), após avaliação do evento feita pelo
participante. O certificado esta vinculado á participação em tempo integral no evento de
capacitação, devidamente comprovada, somente para os inscritos.

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: 27 de novembro de 2018
Cidade: Uberlândia
Duração: 4h00
Horário: 09h ás 13h
Local: Auditório Faculdade Pitágoras de Uberlândia
Endereço: Avenida dos Vinhedos, 1200 - Morada da Colina - Uberlândia/MG

REALIZAÇÃO
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG) e Boehringer Ingelheim.

APOIO
Faculdade Pitágoras de Divinópolis - Curso de Graduação em Farmácia.

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.

