
 

 

 
“Os múltiplos papéis do Farmacêutico e do Enfermeiro na Oncologia” 
 
 
OBJETIVO 
 
Oferecer capacitação profissional para que a medicação e a assistência especializada ofereçam 

maior segurança na terapia do paciente 

 

PÚBLICO ALVO 
 
Profissionais Farmacêuticos, Acadêmicos e Enfermeiros. 
 
PRÉ-REQUISITO 
 
Ser profissional farmacêutico inscrito no CRF/MG e regular com a instituição. Acadêmicos de farmácia 
devidamente caracterizados na ficha de inscrição e Enfermeiro devidamente regular no seu conselho 
de classe.  

 
PALESTRA 
“Os múltiplos papéis do Farmacêutico e do Enfermeiro na Oncologia” - A palestra irá abordar aspectos 

voltados para o trabalho com pacientes oncológicos e os seus desafios. Para que o tratamento seja 

eficaz e dentro do esperado, não basta ter apenas um bom Oncologista, mas também um back office 

eficaz para que a medicação e a assistência especializada ofereçam maior segurança na terapia do 

paciente. São os farmacêuticos e enfermeiros que darão esse suporte, dentro de uma equipe 

multidisciplinar. Eles atuarão em situações relacionadas à adesão ao tratamento, informações e 

dispensação de medicamentos, prevenção e cuidados diante das prováveis toxicidades, atenção 

farmacêutica, farmacovigilância, manipulação dos agentes antineoplásicos, controle de qualidade, 

estudos clínicos, farmacoeconomia, participação das comissões, legislações pertinentes, valores éticos 

e educação continuada. A assistência prestada não é apenas voltada ao caráter técnico e prático, 

mas exige habilidades que garantam uma assistência integral ao paciente, qualidade de vida e bem-

estar. 

 
Kellen Cristina Aparecida Matos - possui graduação em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, Graduação em Farmácia Industrial Pelo Centro Universitário Newton Paiva, 

Pós Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica em Logística, Pós Graduação Stricto Sensu em 

Educação em Diabetes pelo Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte. 

Atuou como professora no Curso de Farmácia, Gestão Hospitalar, Logística, Administração, Processos 

Gerenciais e Produção Industrial na UNA e UNATEC.  No Curso de Gestão Hospitalar e Pós de Auditoria 

de Sistema de Saúde na Estácio de Sá. 



 

 

Trabalhou como Farmacêutica substituta do Hospital Arapiara e farmacêutica RT do PHD – Pace 

Hospital Dia, da Clínica Oncológica São Francisco, Núcleo de Oftalmologia Especializada. Atualmente 

atua como RT da Clinica Origen e da Clínica Santa Fértil. 

 
 
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 á 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 tem prioridade de seleção das vagas. 

 
 

 
 
 
 

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


 

 

 
EVENTO 
 

Data: 23 de maio de 2018. 
 

Cidade: Belo Horizonte. 
 

Duração: 2h00. 
 

Horário: 19:00 ás 21:00 horas 
 

Local: Sede Conselho Regional de Farmácia 
 

Endereço: Rua Urucuia, 48 – Floresta. Belo Horizonte/MG | CEP: 30150-060 
 
REALIZAÇÃO 
 

• Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG) e a Faculdade UNIMED.  
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.  


