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Objetivo 

Servir como Grupo de apoio aos farmacêuticos envolvidos na implementação da prática da atenção 

farmacêutica, oferecendo um espaço seguro para discussões de casos clínicos e para reflexões sobre 

atitudes, comportamentos e sentimentos realçados com o processo de oferta dos serviços de GTM, de 

construção de relação terapêutica com pacientes e de processos de colaboração com outros 

profissionais da saúde. 

 

Público Alvo 

Profissionais farmacêuticos e acadêmicos. 

 

Pré-requisito 

Ser profissional farmacêutico inscrito no CRF/MG e regular com a instituição. Acadêmicos devidamente 

caracterizados na ficha de inscrição. 

 

Programação dos Encontros 

Data Temática Palestrante Local 

14/03/19 
O método Pharmocotherapy Workup na prática da 

atenção farmacêutica 
Dra. Yone de Almeida CRF/MG 

28/03/19 
Profilaxia cardiovascular primária – Novidades na 

abordagem 
Dra. Mariana Gonzaga FAFAR 

11/04/19 
Prestação do serviço de GTM aos pacientes vivendo com 

HIV/AIDS 
Farm. Danielly Botelho FHEMIG 

25/04/19 Manejo de hipertensão arterial sistêmica e resistente Farm. Célio Rezende FAFAR 

09/05/19 Manejo de infecções hospitalares no contexto do GTM Farm. Sabrina Soares FHEMIG 

23/05/19 
Principais barreiras e desafios na implantação do serviço 

de GTM: Como podemos superá-las? 
Farm. Gabriela Brum CRF/MG 

06/06/19 A fitoterapia e sua utilização no cuidado ao paciente Farm. Juliana Amorim FHEMIG 

27/06/19 Abordagem do tabagismo no contexto do GTM Farm. Aline Angélica CRF/MG 

 

OBS: O presente edital dará direito à inscrição no evento do dia 14/03/19. 
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Palestrantes 

Dra. Yone de Almeida 

Farmacêutica e Dra. Pelo PPGMAF/UFMG e professora do Centro Universitário Newton Paiva. 

 

Dra. Mariana Gonzaga 

Farmacêutica e professora da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 

 

Farm. Danielly Botelho 

Farmacêutica na atenção primária de Belo Horizonte. 

 

Farm. Célio Rezende 

Farmacêutico na atenção primária de Belo Horizonte. 

 

Farm. Sabrina Soares 

Farmacêutica e residente do Hospital João XXIII (FHEMIG). 

 

Farm. Gabriela Brum 

Farmacêutica na atenção primária de Belo Horizonte. 

 

Farm. Juliana Amorim 

Farmacêutica e doutoranda pelo PPGCF/UFMG. 

 

Farm. Aline Angélica 

Farmacêutica na atenção primária de Congonhas e mestranda pelo PPGMAF/UFMG. 

 

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; 

 

http://www.crfmg.org.br/
mailto:capacifar@crfmg.org.br
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 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 a 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 têm prioridade de seleção das vagas. 

 

Evento 

Data: 14 de março de 2019 

Cidade: Belo Horizonte/MG 

Duração: 1h30 

Horário: 18h às 19h30 

Local: Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais  

Endereço: Rua Urucuia, 48 - Floresta - Belo Horizonte/MG 

 

Realização e Apoio 

 

                                 

 

                     

 

 



 
 

Grupo de Estudos em Atenção Farmacêutica 

 

 

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.  


