
 

 

Dermatologia:  

Um Novo Cenário de Tratamento Disponível no SUS. 
 

OBJETIVO 
 

Levar treinamento com abordagem multidisciplinar sobre a doença, diagnóstico e tratamento 

farmacológico da Psoríase e a importância dos profissionais farmacêuticos e médicos na melhoria da 

assistência e controle dos pacientes. 
 

PÚBLICO ALVO 
 

Médicos e Farmacêuticos atuantes no SUS. 
 

PRÉ-REQUISITO 
 

Ser profissional farmacêutico inscrito no CRF/MG e regular com a instituição. Acadêmicos de farmácia 

devidamente caracterizados na ficha de inscrição. 

 

CONTEÚDO 

 

 Aula sobre diagnóstico, tratamento e impacto da Psoríase;  

 Atualização do PCDT no SUS. 

 

 

 

CRONOGRAMA 
 

 

18h 

 

Coffee Breake 

 

 

 

18h30min 

 

Aula sobre diagnóstico, tratamento e impacto da 

Psoríase; 

Atualização do PCDT no SUS. 

 

 

 

 

PALESTRANTE 

 

Mateus Rodrigues Alves - Gerente médico científico/ MSL Imunologia/ Dermatologia AbbVie. 

Farmacêutico, com especialização em farmácia hospitalar, doutorado em Farmácia Social e 

administrativa pela universidade de Minnesota/EUA, com ênfase em Atenção Farmacêutica. Pôs 

doutorado no Programa de Pós Graduação em Medicamentos e Assistência Farmacêutica pela UFMG 

MBA Executivo em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral. 

 

Yula de Lima Merola - Doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade de Campinas (UNICAMP), Mestrado em Saúde pela Unifenas, MBA em Gestão Ambiental 

pela PUC-Minas, Especialização em Farmácia Clinica pela Universidade Estácio de Sá, Aperfeiçoamento 

pela Harvard Medical School-Principles and Practice of Clinical Research e Graduação em Farmácia 

Bioquimica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Implantou e coordenou 



 

 

o curso de Farmácia da Faculdade Pitagoras de Poços de Caldas- Kroton Educacional (2011/2018) e o 

de Pós Graduação em Farmácia Clinica da Faculdade Pitágoras (2016/2018). É avaliadora de cursos 

pelo MEC BASis/INEP. Atualmente é Professora da Faculdade de Pitagoras de Poços de Caldas- Kroton 

Educacional (2011-*) Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais 

(2018/2019), Coordenadora da Divisão de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde 

de Poços de Caldas-MG, Empreendedora Cívica da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade-RAPS 

e Presidente da Associação Poços Sustentável (APS). Coordenadora do Registro de Câncer de Base 

Populacional de Poços de Caldas (2009 a 2014), Diretora de Vigilância em Saúde (2009 a 2012), 

Coordenadora de Vigilância Sanitária (2006 a 2009) da Secretaria Municipal de Saúde de Poços de 

Caldas. Associada da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. 

 

 

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 que 

efetuarem a avaliação do curso; 
 

 

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: 18 de novembro de 2019. 

Cidade: Belo Horizonte 

Duração: 1h30 

Horário: 18:30h ás 20h. 

Local: Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais 

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

Doação: 01 pacote de fralda geriátrica 

 

 

REALIZAÇÃO 

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

 

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.  


