
 

 

EDITAL - PRESCRIFAR – BELO HORIZONTE 

 

OBJETIVO /  

O PRESCRIFAR objetiva aprimorar os conhecimentos do profissional farmacêutico no atendimento ao paciente, 

apoiando e incentivando a prescrição de medicamentos. Ao final do curso o farmacêutico irá dispor das 

ferramentas necessárias para a realização da consulta farmacêutica e prescrição de medicamentos isentos de 

prescrição médica (não tarjados), agregando ao profissional maior conhecimento relacionado ao cuidado clínico 

dos pacientes e incentivando a busca por especialização específica. O PRESCRIFAR busca promover a prescrição 

farmacêutica e inserir de forma efetiva o farmacêutico no rol dos profissionais prescritores. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais farmacêuticos. E acadêmicos de farmácia, havendo a disponibilidade de vagas. 

 

PRÉ-REQUISITO 

Prioritariamente para profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG e estudantes de farmácia, devidamente 

cadastrados na área restrita do CRF/MG. 

 

EMENTA DO CURSO 

Estudar os conteúdos relacionados às disciplinas previstas nas resoluções do CFF (Conselho Federal de Farmácia) nº 

585 e 586 de 2013. Os assuntos abordados visam analisar as diretrizes legais que regulamentam a farmácia clínica e a 

prescrição farmacêutica; desenvolver junto aos farmacêuticos técnicas de comunicação interpessoal e atendimento 

ao paciente; revisar os conteúdos básicos relacionados à fisiopatologia, semiologia e farmácia clínica; promover a 

discussão de casos clínicos e aplicação de técnicas de boas práticas de prescrição farmacêutica. 

 

CRONOGRAMA/ DISCIPLÍNAS DO CURSO 

Data Disciplina Horário Professor(a) 
Carga 

Horária 

01/07 Legislação 8 às 12h José Geraldo Martins 4 horas 

01/07 
Empreendedorismo Farmacêutico no 

Atendimento ao Paciente 
13 às 17 h José Geraldo Martins 

 

4 horas 

15/07 Fisiopatologia , Farmacologia Clínica e Terapêutica I 8 às 17h Mariana Gonzaga 8 horas 

29/07 Fisiopatologia , Farmacologia Clínica e Terapêutica II 8 às 17h Mariana Gonzaga 8 horas 

05/08 Semiologia e Discussão de Casos Clínicos 8 às 17h Isabela Viana Oliveira 8 horas 

19/08 
Comunicação Interpessoal e Boas Práticas na 

Prescrição de Medicamentos 
8 às 17h Marianne Sardenberg 

 

8 horas 

 



 

 

LOCAL  

 Fundação Getúlio Vargas  (FGV) - Auditório Mário Simonsen 

 Endereço: Av. Prudente de Moraes, nº 444, bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte – MG 

  Nº de Vagas: 200 (duzentas) 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

Legislação Farmacêutica  

Estudar as principais diretrizes legais relacionadas à atuação do farmacêutico na prática clínica e na prescrição 

de medicamentos. Analisar o âmbito da atuação do profissional farmacêutico no atendimento ao paciente, as 

exigências necessárias e as prerrogativas para o exercício da prescrição farmacêutica. 

Empreendedorismo Farmacêutico no Atendimento ao Paciente 

A disciplina visa despertar nos farmacêuticos o comportamento empreendedor e discutir como a estruturação 

de serviços clínicos para o atendimento aos pacientes pode contribuir para a otimização de resultados. Como 

estratégia, serão apresentados os principais passos para o planejamento dos serviços clínicos; análise das 

necessidades dos clientes/mercado e discussão das ferramentas de comunicação e marketing. Ao final, 

pretende-se despertar no farmacêutico o empreendedorismo pessoal, abrindo caminho para as novas formas de 

participação do profissional no mercado de trabalho. 

 

Instrutor: José Geraldo Martins  

Graduado em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com especialização em 

Marketing Político (UFMG) e Gestão Estratégica de Políticas Públicas (Fundação Perseu Abramo/UNICAMP). 

Possui experiência em atendimento e gestão hospitalar atuando na empresa SAMEDLAR- Serviço de 

Assistência Médica e Enfermagem Domiciliar e na Santa Casa de Belo Horizonte. Atuação em Organizações 

Não Governamentais como Diretor de Assuntos Parlamentares da Federação Interestadual de 

Farmacêuticos; Assessor Técnico do CRF/MG; Conselheiro Efetivo e Suplente do Conselho Estadual de Saúde 

dentre outros. Diretor da empresa Synapse – Consultoria, Marketing e Projetos e atualmente é Coordenador 

de Práticas Integrativas e Complementares da SES-MG. 

 

Fisiopatologia , Farmacologia Clínica e Terapêutica I  

Descrever e analisar as condições fisiopatológicas do paciente nos diferentes sistemas, bem como favorecer a 

compreensão das principais características de manifestação das doenças no organismo. 

 

Fisiopatologia , Farmacologia Clínica e Terapêutica II  

Revisar os fundamentos de farmacodinâmica e farmacocinética envolvidos na administração dos 

medicamentos comunmente demandados no atendimento farmacêutico e na interação destes com o 

organismo. Estudar a elaboração de protocolos clínicos e desenvolver estratégias para o acompanhamento 



 

 

farmacoterapêutico dos pacientes, permitindo a identificação de reações adversas e interações 

medicamentosas. 

Instrutora: Mariana Martins Gonzaga do Nascimento 

Farmacêutica, Doutora em Ciências da Saúde pelo Centro de Pesquisas René Rachou/Fundação Oswaldo 

Cruz; Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São João Del-Rei; Especialista em Farmácia 

Hospitalar e Serviços da Saúde pela Universidade Estadual de Montes Claros; Membro do Conselho Científico 

do ISMP Brasil; Docente nas áreas de Farmacologia, Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica, Segurança do 

Paciente e Farmacoepidemiologia. 

 

Semiologia e Discussão de Casos Clínicos 

A Semiologia visa desenvolver técnicas para a realização de anamnese dos pacientes pelo farmacêutico e 

fundamentar, através da interpretação do quadro clínico, a melhor estratégia de intervenção, motivando ou não 

a prescrição de medicamentos. A Discussão de Casos Clínicos pretende e apresentar as estratégias de 

intervenção farmacêutica em diferentes situações comumente demandados no atendimento ao paciente, e 

contextualizar a utilização dos conhecimentos técnicos/científicos que permitem fundamentar a prescrição 

farmacêutica. 

Instrutora: Isabela Viana Oliveira 

Possui graduação em Farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais com ênfase em Farmácia 

Hospitalar e Serviços de Saúde (2013). Mestre em  Medicamentos e Assistência Farmacêutica pela 

Universidade Federal de Minas Gerais.  Possui experiência em Farmácia Hospitalar e Gerenciamento da 

Terapia Medicamentosa. Implantação e realização do serviço de Gerenciamento da Terapia 

Medicamentosa na Farmácia de Minas – Componente Especializado em Belo Horizonte. Atualmente 

professora no curso de Farmácia da Faculdade Pitágoras Betim.  

 

Comunicação Interpessoal e atendimento ao paciente  

Desenvolver técnicas de atendimento ao paciente permitindo estabelecer com este uma relação terapêutica. 

Entender os procedimentos adequados para a realização da consulta farmacêutica, permitindo identificar as 

necessidades de saúde do paciente e decidir sobre as possibilidades de intervenção baseadas em evidências 

técnicas e científicas. 

 

Boas Práticas de Prescrição de Medicamentos  

Analisar os fundamentos para a seleção, dispensação, administração, uso racional e prescrição de 

medicamentos, permitindo ao farmacêutico traçar uma abordagem correta de atendimento ao paciente, 

garantindo a segurança no tratamento. 

Instrutora: Mariane Sardenberg 

Bacharel em Farmácia com ênfase em Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG). Experiência em capacitação para cuidado farmacêutico de pacientes diabéticos 

na rede Farmácia de Minas (Projeto Dia-a-Dia). Responsável técnica pelo Centro de Atenção Psicossocial e 



 

 

colaboradora na reestruturação do setor de Assistência Farmacêutica e implantação do serviço de 

Gerenciamento da Terapia Medicamentosa (GTM) no município de Lagoa Santa – MG de janeiro a agosto 

de 2014. Especialização em Farmacologia Clínica e Prescrição Farmacêutica pelo Centro Universitário UMA 

(em conclusão). Responsável pela implantação e prestação do serviço de GTM na Unimed BH desde 

setembro 2014 nas unidades Centro de Promoção a Saúde Pedro I, Clínica Pleno Santa Efigênia e Clínica 

Pleno Pedro I. Membro do Centro de Estudos em Atenção Farmacêutica da UFMG (CEAF). 

 

DOAÇÕES 

 Um pacote de fraldas geriátricas a serem doadas para uma instituição filantrópica. 

 A doação é única e deve ser levada no primeiro dia do curso. 

 

SELEÇÃO 

 A seleção se dará por ordem de inscrição respeitando os pré requisitos já definidos neste edital. 

 É de responsabilidade do candidato acompanhar sua inscrição na área de restrita e ler as mensagens 

enviadas. 

 

CERTIFICADO 

 É imprescindível a assinatura da lista de presença de todos os dias/módulos e períodos (manhã e tarde). 

 O certificado será concedido a todos os inscritos que assistirem a pelo menos 50 % do curso. Contudo, o 

conteúdo programático e a carga horária informados no certificado corresponderão somente aos módulos 

assistidos. 

 O certificado será emitido somente via digital e estará disponível em até 30 dias após o encerramento do 

curso. Para obtê-lo o aluno deverá acessar sua área restrita e seguir: EVENTOS – CERTIFICADOS – PRESCRIFAR 

ALFENAS 

 Sua avaliação é muito importante para aprimorarmos nossos cursos, por isso, somente após o registro da 

avaliação de cada módulo, o certificado estará disponível para download. 

 

PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 As inscrições serão encerradas no dia 30 maio às 12:00 horas ou até o preenchimento total do número de 

vagas disponibilizadas; 

 A inscrição será feita exclusivamente na área restrita do site www.crfmg.org.br. É só seguir a opção: 

EVENTOS  INSCRIÇÕES ABERTAS  PRESCRIFAR ALFENAS 

 Preencha os campos necessários e clique em SALVAR. Importante: A inscrição só será validada após a 

leitura, preenchimento e concordância de todos os critérios apresentados; 

 O candidato deverá acompanhar sua inscrição através da área restrita seguindo: EVENTOS - 

PARTICIPAÇÃO 

 Logo após a inscrição o candidato visualizará o status como “PENDENTE”;  

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


 

 

 Quando for selecionado, o candidato visualizará seu status como “SELECIONADO”;  

 Para melhor controle, o candidato selecionado deverá confirmar a participação no evento. basta 

acessar: EVENTOS – PARTICIPAÇÃO – PRESCRIFAR ALFENAS– CONFIRMAR PARTICIPAÇÃO  

 A não seleção para o evento poderá se dar pela indisponibilidade de vagas ou suspensão (por até 6 

meses) devido ao não comparecimento em algum evento do CRF/MG. Neste caso o candidato visualizará seu status 

como “NÃO SELECIONADO”; 

 Caso necessário o candidato poderá cancelar sua inscrição, basta acessar: EVENTOS – PARTICIPAÇÃO – 

PRESCRIFAR ALFENAS – CANCELAR PARTICIPAÇÃO. – Importante: Para que seja possível remanejar a vaga a outro 

candidato, o cancelamento deve ser efetuado com no mínimo 48 horas de antecedência do encerramento das 

inscrições. O cancelamento fora do prazo acarretará em suspensão por 6 meses na participação em eventos de 

capacitação do CRF/MG. 

 Após encerramento das inscrições o CRF/MG fará a confirmação automática e encaminhará 

comunicado a todos os selecionados no evento.  

 

ATENÇÃO 

O participante selecionado que não comparecer ao curso, sem que se efetue com antecedência o 

cancelamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar dos eventos de capacitação do CRF/MG por um 

período de 6 meses; 

Não serão aceitos cancelamentos de última hora sem justificativa plausível. 

Todos os comunicados serão postados na área restrita ou encaminhados por email, sendo de responsabilidade do 

inscrito fazer o acompanhamento da informações 

Qualquer erro ou dúvida deve ser enviada por e-mail para: capacifar@crfmg.org.br  

 

REALIZAÇÃO 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG). Gestão 2016/2017 

mailto:capacifar@crfmg.org.br

