
 
 

 

Prática Clínica Farmacêutica: 

Drogarias e Farmácias Comunitárias 

 

OBJETIVO 

Oferecer conhecimento aos profissionais sobre as práticas clínicas farmacêuticas, abordando assuntos 

relacionados a semiologia farmacêutica, interações medicamentosas e interpretação de exames 

laboratoriais, oferecer subsídios para o profissional implantar os serviços farmacêuticos, tomando 

decisões conscientes e garantido o uso seguro e orientado de medicamentos. 

 

PÚBLICO ALVO  

Preferencialmente farmacêuticos clínicos que atuem em farmácias e drogarias, farmacêuticos que 

atuem em outras áreas da profissão e acadêmicos em farmácia. 

 

PRÉ-REQUISITO 

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

caracterizados na ficha de inscrição. 

 

PROGRAMAÇÃO 

Prática Clínica Farmacêutica: Drogarias e Farmácias Comunitárias 
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19h às 22h30 Semiologia Farmacêutica 

Farm. Me. Andre Schmidt 

Suaiden 
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 8h às 12h Interações Medicamentosas 

13h às 17h Interpretação de Exames Laboratoriais 



 
 

 

PALESTRANTE 

 

Andre Schmidt Suaiden 

Possui graduação em Farmácia Bioquímica, Especialização em Atenção Farmacêutica - Formação 

Farmácia Clinica pelo Instituto Racine, São Paulo-SP (2015). Mestre em Farmacologia pelo Departamento 

de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo ICB/USP. Desenvolve 

pesquisa relacionada à Asma, principalmente asma neutrofílica (de difícil controle), e farmácia clínica 

(acompanhamento farmacoterapêutico, semiologia farmacêutica e Farmacoterapia) tem experiência 

em aulas de fisiologia humana e farmacologia para os cursos técnicos da área da saúde e para 

graduação em medicina e farmácia da USP através do Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino da Pós-

Graduação. Professor de Pós Graduação em Farmacoterapia, Fisiopatologia, Atenção Farmacêutica e 

preceptor de Residência Farmacêutica no Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ).  

 

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 participação em tempo integral 

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

 

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


 
 

 

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 têm prioridade de seleção das vagas. 

 

EVENTO 

Data: 29 e 30 de novembro de 2019 

Cidade: Juiz de Fora/MG 

Duração: 12h00min 

Horário: Conforme programação 

Local: Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, Suprema – Auditório da pós-

graduação, Bloco D. 

Endereço: Alameda Salvaterra, 200 – Salvaterra/MG - Juiz de Fora/MG 

Vagas: 80 

 

REALIZAÇÃO 

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

 

 

 

APOIO 

SUPREMA - Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS/JF) 

 

 

 

 



 
 

 

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.  

 


