
 

 

SEMANA DO FARMACÊUTICO |   Farmácia Hospitalar e Análises Clínicas 

 

PALESTRA: Atuação do Farmacêutico Hospitalar na Acreditação ONA/NIAHO 

Abordaremos o conceito de acreditação hospitalar; tipos de acreditação hospitalar; atuação do farmacêutico 

na acreditação ONA/NIAHO e o modelo de Implantação de acreditação hospitalar. 

 
PALESTRANTE: Farmª Camilla Mello 

Farmacêutica; Pós-graduada em Farmacologia Aplicada a Terapêutica; Especialista em Gestão 

da Assistência farmacêutica pela UFSC e Saúde Pública baseada em evidências pelo hospital 

Sírio Libanês. Atuou como farmacêutica clínica nos hospitais: Hospital das Clínicas, IPSEMG, 

HRTN, Lifecenter, Unimed e Felício Rocho. Experiência em drogaria como Farmacêutica 

RT/Gerente na Drogaria Pacheco; Experiência como palestrante/docente nas áreas de 

farmacologia, farmácia clínica, gestão da assistência farmacêutica, comunicação interpessoal, 

atuação farmacêutica em pronto atendimento, gestão e auditoria hospitalar e acreditação 

hospitalar (ONA/NIAHO). Palestrante/docente pelo CRF/MG, Faculdade Pitágoras e ICTQ. 

 
 

PALESTRA: Alterações Laboratoriais Relacionadas à Reações Adversas a Medicamentos. 

Iremos compreender os principais parâmetros laboratoriais relacionados à Reações Adversas a 

Medicamentos e sua importância no acompanhamento farmacoterapêutico.  

 
PALESTRANTE: Dra. Karine Silvestre Ferreira 

Farmacêutica bioquímica, doutora em Ciências Farmacêuticas (Análises Clínicas/ Hematologia Clínica) pela 

UFMG. Possui o título de mestre em Biologia Celular pela mesma instituição. Atualmente é professora 

Adjunta no Centro Universitário UNA. Leciona as disciplinas de Hematologia Clínica, Diagnósticos 

Laboratoriais e Fundamentos de Laboratório. Docente de Hematologia Clínica em pós-graduação lato sensu. 

Atua em projetos de pesquisa relacionados aos aspectos hematológicos e imunológicos de doenças auto 

imunes. Possui experiência em análises clínicas, citometria de fluxo, biologia molecular , docência do ensino 

superior e coordenação de pós graduação Lato Sensu. 

 

 

 

O EVENTO 

 

Data 
21/01/2020  

Horário 
18h às 21h  

Duração 
3 horas  

Vagas 

220 

 

Cidade: Belo Horizonte  |  Local: Faculdade Newton Paiva 

Endereço: Av. Silva Lobo, 1730, Bairro Grajaú, Belo Horizonte – MG 



 

 

 

PÚBLICO ALVO 

Profissionais farmacêuticos e estudantes de farmácia de Minas Gerais. 

 

 
INSCRIÇÕES 

De 10 a 21 de janeiro exclusivamente pela área do farmacêutico/estudante no site do CRF/MG. 

Para informações e inscrição CLIQUE AQUI 

 

 
AÇÃO SOLIDÁRIA 

Em todas as capacitações do CRF/MG buscamos beneficiar diferentes entidades que precisam da nossa 

contribuição. 

Para o evento estaremos recolhendo 1 lata de leite em pó. 

Farmacêutico: sua solidariedade é também uma forma de cuidado! 

 

 
IMPORTANTE 

O certificado digital estará disponível na sua área de acesso restrito em até 30 dias após o encerramento do evento. 

É imprescindível assinar a lista de presença. 

Evite seu bloqueio. Caso não possa comparecer cancele sua participação com antecedência. 

Dúvidas para: capacitacao@crfmg.org.br 

 

https://www.crfmg.org.br/site/Servicos/Capacitacoes

