
 
 

 
 

 

 

 

Workshop:  Asma na Atenção Primária à Saúde 

 
 

OBJETIVO 

Capacitar profissionais da Atenção Primária à Saúde dos municípios mineiros sobre a Asma, 

ressaltando a importância do tratamento, adesão e acompanhamento do paciente para garantir 

melhoria na qualidade de vida. 

 

PÚBLICO ALVO 

Farmacêuticos, médicos e demais profissionais de saúde que atuem na atenção primária dos 

municípios de Minas Gerais. 

 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 

13h às 13h10 Abertura 

13h10 às 14h50 
Dimensão da Asma no Brasil: Já estamos mudando esse panorama? 

Dra. Silvia Paschoalini Azalim 

14h50 às 15h20 Coffee Break 

 

15h20 às 17h 

Protocolo para Asma no SUS: A importância da adesão, do uso correto 

de medicamentos e acompanhamento do paciente. 

Dra. Santusa Pereira Santana 

17h Encerramento 

 

 

PALESTRANTES 

Silvia Paschoalini Azalim 

Possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2000). Tem experiência 

na área de Pneumologia e Alergia Pediátrica, atuando principalmente nos seguintes temas: asma, 

rinite alérgica, pneumonias e outras patologias do aparelho respiratório. Doutora em Saúde da 

Criança e do Adolescente da Universidade Federal de Minas Gerais em 2016 e Mestre em Saúde da 

Criança e do Adolescente pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2011. Preceptora da 

residência médica de pediatria no Hospital Regional Dr João Penido da Fundação Hospitalar do 

Estado de Minas Gerais. Professora Titular da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora - Fundação 

Presidente Antônio Carlos. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Santusa Pereira Santana 

Farmacêutica e Especialista em Integralidade no Sistema Único de Saúde. 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. 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. 

 

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 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. 

 

 

 

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


 
 

 
 

 

 

 

EVENTO 

Data: 07 de maio de 2019 

Cidade: Juiz de Fora/MG 

Duração: 04 horas 

Horário: 13h às 17h 

Local: Anfiteatro da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, s/n - São Pedro - Juiz de Fora/MG 

Vagas: 80 

 

REALIZAÇÃO 

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

 Chiese Farmacêutica 

 

                    

 

 

APOIO 

 Universidade Federal de Juiz de Fora (Faculdade de Farmácia) 

 Secretária de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) 

 Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS-MG)  

 

 

 

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. 


