
     
I Workshop e m Sa ú d e Pú b l ic a e Fa rm á c ia Ho sp i ta la r  

OBJETIVO 

Capac ita r os p rofissiona is Farmac êutic os sobre a importância do med ic amento c erto, pa ra o 
pac iente c erto, no momento c erto, ga rantindo ma ior assertividade no tra tamento e adesão para 
garantir melhor qualidade de vida.  

PÚBLICO ALVO 

Profissionais Farmacêuticos regular com o CRF/MG.  

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 

08:00h às 09:00h Welcome Coffee 

09h10min às 10:00h 

Saúde da Mulher  
Utilização de LARCs na Rede Pública de Saúde – Planejamento familiar e 

redução de cirurgias / internações.  
Dr. Salvador Pitchon 

10:00h às 12:00h 

Oftalmologia 
Otimizando o tratamento com anti-VEGF nos pacientes com DMRI e 

Edema Macular Diabético. 
Dra. Tatiana T. Azzi  

 

12:00h às 13:00h 
Brunch 

13:00h às 14h30min 

Cardiologia 
As vantagens dos DOAC’s na alta precoce dos pacientes, com redução 

de custos X terapia padrão e maior giro de leito nos hospitais.  
Dra. Camila Matsumoto   

 

14h30min às 16:30min 
Oncologia 

Cuidado com a saúde óssea.  
Dra. Diana Castro 

 

PALESTRANTES 
Dr. Salvador Pitchon 
Formado pela Faculdades de Ciências Médicas de Minas Gerais em 1982.  
Titulado em Ginec olog ia e Obstetríc ia pela Federaç ão Brasileira das Soc iedades de Ginec olog ia e 
Obstetrícia (FEBRASGO – TEGO No 170/84) e pelo Conselho Federal de Medicina. 



    
Atua lmente exerc e a p rofissão em Clínic a Privada , ded ic ando-se a a tua r nas á reas de Ginec olog ia 
de alta complexidade e endometriose. 
Membro do Corpo Clínico do Hospital Mater Dei em Belo Horizonte (CRM/MG 15.345). 
Membro do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo (CRM/SP 175.166).  

Dra. Tatiana T. Azzi 
Especilista em Retina pelo Faculdade de Medicina da USP. 
Oftalmologista formada pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. 
Médica formada pela Universidade de Santo Amaro.  

Dra. Camila Matsumoto 
Dra . Farm. Camila Sayuri Matsumoto: Doutorado em Bioc iênc ias Ap lic adas à Farmác ia pela USP 
(FCFRP), 2016. Graduada em Farmácia-Bioquímica pela USP (FCFRP), 2010. CRF-SP: 85276. 
Atualmente a tua c omo Consultora Méd ic a Científic a (MSL) na Bayer oferec endo suporte c ientífic o 
pa ra a Rivaroxabana . Experiênc ia p révia c omo Professora dos c ursos de Farmác ia , Biomed ic ina e 
Med ic ina na Universidade Santo Amaro (2017), Fa rmac êutic a responsável pelo c onsultório 
fa rmac êutic o de ensino na Universidade Santo Amaro (2017), Líder Farmac êutic a da Divisão de 
Especialidades Walmart (2016), Visiting Scholar na University of Michigan (2014).  

Dr. Fabrício Navachi 
Formado em Farmácia e Análises clínicas pela Universidade Paranaense.  
10 anos de indústria farmacêutica com foco em Oncologia.  

PARTICIPAÇÃO 

 

A participação se dará mediante inscrição prévia; 

 

A insc riç ão deverá ser rea lizada exc lusivamente na á rea restrita do site (www.crfmg.org.br) 
no menu de “Eventos”, no link “Eventos Disponíveis”; 

 

A insc riç ão só será va lidada após p reenc himento, c onc ordânc ia de todos os c ritérios 
apresentados e avaliação do Setor de Capacitação Profissional; 

 

Qualquer mensagem de erro deve ser a rquivada d ig ita lmente e ser enviada por e-mail 
(capacifar@crfmg.org.br); 

 

O partic ipante selec ionado que não c omparec er fic a rá impossib ilitado de partic ipa r dos 
eventos de capacitação da entidade no período de 6 meses; 

 

Na área restrita do partic ipante está d isponível a opç ão de cancelamento da sua 
partic ipaç ão. O c anc elamento deve ser feito 48 horas antes do evento, não sendo ac eito 
de última hora sem justificativa plausível; 

 

As insc riç ões serão enc erradas 24 horas antes do evento ou o tota l p reenc himento do 
número de vagas disponibilizadas.  

CERTIFICADO 

O rec eb imento do c ertific ado d ig ita l (via á rea restrita ) está vinc ulado a partic ipaç ão em tempo 

integral no evento de capacitação, devidamente comprovada, somente para os inscritos. 



     
SELEÇÃO 

 
A seleç ão respeita rá as p rioridades já definidas neste doc umento e ordem de insc riç ão 
eletrônic a , sendo de tota l responsab ilidade de o insc rito verific a r sua situaç ão 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 maio de 2019 

Cidade: Belo Horizonte/MG 

Duração: 09h35min 

Horário: 08h às 16h30min 

Local: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais 

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

Vagas: 80  

REALIZAÇÃO 

 

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

 

BAYER  

                   

    

Obs.: 
1) Na á rea restrita do site do CRF/ MG serão postadas todas as informaç ões pertinentes, sendo 

obrigação do participante sempre consultar para obter maiores detalhes. 

2) Este é um evento de c unho téc nic o c ientífic o, não sendo espaç o adequado para d isputa 
eleitoral.  


