
                                      

 

 

Objetivo 

Oferecer capacitação aos profissionais farmacêuticos que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) 

através de conhecimentos sobre o papel do profissional na rede, acompanhamento 

farmacoterapêutico, dispensação farmacêutica e atuação na saúde mental. 

 

Público Alvo  

Preferencialmente farmacêuticos que atuem na saúde pública. 

 

Pré-requisito 

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

caracterizados na ficha de inscrição. 

 

Programação 

 

Data Horário Palestra Nome 
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9h às 16h 

(Intervalo das 

12h às 13h) 

Abertura CRF/MG 

O Extraordinário SUS: O papel do farmacêutico para 

o acesso e o engajamento do paciente no uso de 

medicamentos 

Santusa Pereira 

Santana 
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9h às 16h 

(Intervalo das 

12h às 13h) 

Abertura CRF/MG 

Acompanhamento Farmacoterapêutico no SUS: da 

Teoria a Prática 

Magali França 

Tainah Monteiro 
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 9h às 12h 

(Intervalo das 

12h às 13h) 

Abertura CRF/MG 

Como otimizar a dispensação de medicamentos no 

SUS? 
Stael Maria Costa 

13h às 16h 
Saúde Mental no SUS: ações farmacêuticas dentro e 

fora dos CAPS 
Stael Maria Costa 

 



                                      

 

Palestrantes 

Santusa Pereira Santana 

Farmacêutica e Especialista em Integralidade no Sistema Único de Saúde (Rede Própria + Rede 

Suplementar). Tem experiência de 19 anos no SUS, atuando em projetos de educação profissional e de 

pacientes sobre os temas, Acesso ao Tratamento, Engajamento do Paciente para o Uso Correto do 

Medicamento e Monitoramento do Cuidado. Conhece mais de 300 serviços de saúde, dentre 

Farmácias, Unidades Básicas de Saúde, Centros de Referência, Cacons/Unacos e Hospitais em 

diferentes estados do Brasil. Neste período, trabalhou na Gestão da Assistência Farmacêutica na 

Prefeitura de Belo Horizonte e Paulistas, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família em BH, Consultora 

Técnica MS/CFF e Diretora do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica na Secretaria de 

Estado da Saúde de Minas Gerais. 

 

Cleide Magali França de Oliveira 

Graduada em Farmácia, com especialização em Análises Clínicas pela Universidade Federal do Pará, e 

pós-graduada em Atenção Farmacêutica pelo Centro Universitário Newton Paiva, em Gestão 

Microrregional de Saúde pela Unidade SENAC Minas Gerais, em Gestão da Assistência Farmacêutica 

pela Universidade Federal de Santa Catarina, e em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica pela 

Universidade Federal de Santa Catarina, e em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica pelo Instituto 

de Ciências, Tecnologia e Qualidade. Atual coordenadora da Assistência Farmacêutica no Município 

de Sarzedo, sendo a Diretora Técnica da Farmácia de Todos. Desenvolve serviços na área de farmácia 

clínica, nas orientações sobre o uso correto de medicamentos e na oficina de medicamentos para 

pacientes do Centro de Atenção Psicossocial de Sarzedo. Integrante do Grupo Técnico de Saúde 

Coletiva (CRF/ MG 2018/2019). 

 

Tainah de Souza Bonifácio Monteiro 

Possui graduação em Farmácia (2013) e especialização em Farmácia Clínica (2015) pelo Centro 

Universitário UNA. Tem experiência em drogaria e farmácia hospitalar.  Atualmente é farmacêutica no 

Hospital Municipal e Maternidade de Contagem e farmacêutica voluntária no projeto CliniFarma - 

Serviços Clínicos Farmacêuticos em Sarzedo-MG. 

 

Stael Maria Costa 

Farmacêutica Bioquímica pela UNIFAL, mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo e 

especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica no SUS, pela UNA-SUS, UFSC. É farmacêutica do SUS 

há 13 anos, atuando no Centro de Atenção Psicossocial Adulto de Varginha há 4 anos. Foi professora 

Universitária durante 24 anos. Integrante do Grupo Técnico de Saúde Coletiva (CRF/ MG 2018/2019). 

 

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”; 

http://www.crfmg.org.br/


                                      

 

 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 a participação em tempo integral 

no evento de capacitação, devidamente comprovada esomente 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: 30 de março de 2019 

Cidade: Belo Horizonte/MG 

Duração: 7h 

Horário: Das 9h às 16h com intervalo das 12h às 13h 

Local: Auditório do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais 

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

 

Realização 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG). 

 

Doação 

Cada farmacêutico deverá trazer no primeiro dia do evento um pacote de fralda geriátrica. 

 

 

mailto:capacifar@crfmg.org.br


                                      

 

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.  

 


