Serviço de Vacinação em Farmácias
OBJETIVO
Capacitação e habilitação dos farmacêuticos que atuarão nos Estabelecimentos de Saúde.
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
Atenção Serviço de Vacinação em Farmácias - Considerando 10 anos de atuação em coordenação,
treinamentos e implantações de salas de vacinas ligadas ao Programa Nacional de Imunização
Municipal, e principalmente por já ter sido habilitada para ministrar cursos para esta formação em
outras entidades educacionais reguladas pelo Conselho Federal de Farmácia, como ICTQ, esta palestra
tem por objetivo apresentar esse novo seguimento de cuidados clínicos realizado pelo farmacêutico
capacitado no estado de Minas Gerais com os seguintes conteúdos:














Histórico do Serviço de Vacinação no Mundo e no Brasil
Conceitos de Vacinação
Calendários de vacinação: SBIM e PNI
Dados epidemiológicos da vacinação brasileira
Incidência e prevalência das doenças imunoproviníveis do Programa Nacional de
Imunização
Legislações em Serviços de Vacinação
Sala de Vacinação "Modelo"
Habilitação Profissional
Prescrição de Vacinas pelo farmacêutico habilitado
Oportunidades para seguimento farmacêutico
Experiências exitosas do serviço de vacinação em farmácias
Planejamento para implantação do Serviço de Vacinação em farmácias

Angélica Pinto - Graduação em Farmácia – Unigranrio. Especialista m Saúde Pública – Fiocruz /RJ. MBA
Gestão em Saúde – FGV/RJ. Mestranda em Ciências dos Cuidados em Saúde – UFF. Pesquisadora da
BIOLOTUS – Industria e Comércio Internacional Ltda. Coordenadora Atenção Farmacêutica Municipal,
coordenadora Vigilância em Saúde Municipal, coordenadora Municipal do Programa De Imunização,
Membro da Comissão Parlamentar CRF/RJ. Pesquisadora Do Inca – Bolsista em Desenvolvimento
Científico e Tecnológico em Agrotóxicos – INCA/RJ. Tutora Do Curso De Especialização Em Tecnologias
Educacionais para Prática Docente no ensino da saúde na escola – Fiocruz/RJ (EaD).
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;

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: 06 de dezembro de 2018
Cidade: Belo Horizonte
Duração: 2h00
Horário: 18h00 ás 20h00
Local: Sede do CRF/MG
Endereço: Rua Urucuia, 48 – Floresta. Belo Horizonte/MG
REALIZAÇÃO
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG), ICTQ - Instituto de Ciência,
Tecnologia.

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.

