CURSO – FARMÁCIA CLÍNICA: COMO EU FAÇO?
OBJETIVO
O curso “Farmácia Clínica: Como eu Faço?”, será oferecido em parceria com a SBRAFH – Sociedade Brasileira de
Farmácia Hospitalar e tem como proposta abordar os principais temas para a implantação da farmácia clínica e
desenvolver nos farmacêuticos habilidades para promoção da saúde e do cuidado de pacientes. Serão estudadas todas
as atividades da clínica hospitalar, dentre elas as técnicas para atendimento e classificação dos pacientes, intervenção
farmacêutica, farmacovigilância e tecnovigilância, objetivando a otimização da farmacoterapia e o uso racional de
medicamentos.
PÚBLICO ALVO
Profissionais farmacêuticos, assim como acadêmicos de farmácia de acordo com a disponibilidade de vagas.
PRÉ-REQUISITO
Prioritariamente para profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG e regulares com a instituição e estudantes de
farmácia cadastrados na área restrita do CRF/MG, de acordo com a disponibilidade de vagas.
INSTRUTOR
Farm. Roquelia Ferreira Caetano Guedes – Vice Presidente da SBRAFH regional MG. Formada pela Universidade de Itaúna,
pós Graduação em Farmácia Clínica e em Farmácia Hospitalar. Atualmente é farmacêutica do Hospital Neocenter,
responsável pela implantação da Farmácia Clínica nas unidades neonatais e pediátricas da UTI desde 2012. Atua no
Centro de pesquisas René Rachou e como Coordenadora da Qualidade – LBDM.
EVENTO


Data: 06 de agosto de 2016



Cidade: Divinópolis



Duração: 4 horas.



Horário: 8:00 às 12:00 horas



Local: Auditório da Faculdade Pitágoras.



Endereço: Rua santos Dumont ,1001 Bairro Manoel Valinhas - Divinópolis – MG

PROGRAMAÇÃO
1. Implantação da farmácia clínica

5. Avaliação farmacêutica de prescrição

2. Classificação do perfil de pacientes

6. Interações medicamentosas

3. Atividades clínicas na farmácia hospitalar

7. Farmacovigilância e tecnovigilância

4.Seleção do tipo de intervenção a ser realizada

8. Indicadores de farmácia clínica

VAGAS
Serão disponibilizadas 450 (quatrocentas e cinquenta) vagas para inscrição via site www.crfmg.org.br.
DOAÇÕES
Uma lata de leite em pó.
CERTIFICADO
O recebimento do certificado digital (via área restrita) está vinculado á participação em tempo integral no evento de
capacitação. Sendo imprescindível a assinatura da lista de presença de todos os módulos e períodos.
PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO

As inscrições serão iniciadas no dia 19 de julho às 12:00 horas e terão fim no dia 5 de agosto às 12:00 horas ou até
o preenchimento total do número de vagas disponibilizadas;

A participação se dará mediante inscrição prévia exclusivamente na área restrita do site www.crfmg.org.br. É só
seguir a opção:
“EVENTOS  INSCRIÇÕES ABERTAS  CURSO - CURSO – FARMÁCIA CLÍNICA: COMO EU FAÇO?

Preencha os campos necessários e clique em SALVAR.
Obs: A inscrição só será validada após a leitura, preenchimento e concordância de todos os critérios
apresentados;

Até o encerramento das inscrições o candidato visualizará o status como “PENDENTE”;

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

Para melhor controle, o candidato selecionado deverá confirmar a participação no evento, basta acessar o
ícone do curso, na área restrita e escolher a opção CONFIRMAR PARTCIPAÇÂO;

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 o ícone do curso, na área restrita,
onde está disponível a opção para cancelamento, que deve ser efetuado com no mínimo 48 horas de antecedência do
encerramento das inscrições.

Somente após encerramento das inscrições o CRF/MG 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
SBRAFH – SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR

