SORTEIO DE BOLSA
CURSO 100% PRÁTICO DE AUSCULTA PULMONAR PARA FARMACÊUTICOS
DADOS DO EVENTO
Apresentação: Este curso de atualização traz consigo um enfoque altamente prático, o qual fornecerá trocas de
experiências reais que valorizam e personalizam a capacitação dos farmacêuticos na utilização do estetoscópio
em pacientes que apresentem problemas de saúde pulmonares, autolimitados ou não, nas consultas clínicas.
Conteúdo Programático
1.

Revisão de anatomia e fisiologia respiratória

2.

Revisão de patologias respiratórias: asma, DPOC, edema pulmonar e correlação aos dados encontrados
em semiologia;

3.

Anamnese farmacêutica: enfoque epidemiológico para períodos sazonais de gripes e resfriados;

4.

Inspeção estática: formas do tórax e correlações clínicas;

5.

Percussão: sons e interpretação;

6.

Ausculta: normal e ruídos adventícios - correlações clínicas;

7.

Prática de ausculta pulmonar;

8.

Encaminhamento médico e aconselhamento farmacoterapêutico.

*É obrigatório que cada participante leve o seu estetoscópio
Data: 06/10/2017
Horário: 13 às 21 horas
Local: Sede do CRF/MG. Rua Urucuia 48, Floresta - Belo Horizonte
Investimento: R$ 250,00
Certificado: Serão emitidos os certificados de participação no curso a todos os participantes que obtiverem a
frequência mínima de 75% (setenta e cinco) da carga horária do curso.

Ministrante
Professor Dr. Ronaldo Ribeiro - Farmacêutico, pós-graduação em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutico pelo
ICTQ, com experiência em farmácia clínica, atendimento primário a doenças autolimitadas, e acompanhamento
em farmacoterapia. Formado na área de imagens (Radiologia Médica) pela Santa Casa de São Paulo, com
experiência em pronto socorro adulto, infantil e ortopedia. Preceptor em residência farmacêutica pelo ICTQ na
Farmácia Escola - Clinifar. Farmacêutico Clínico na Drogaria Clinifar.
Contatos
Para maiores informações entre em contato através do e-mail cursos@ictq.com.br ou pelo WhatsApp (31) 984500311 do nosso gerente regional Raphael Espósito.

Link de inscrição: https://goo.gl/8JZovm

PARA PARTICIPAR DO SORTEIO
PRÉ-REQUISITO
Profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG.
SELEÇÃO


Será sorteada 1 (uma) bolsa para o evento, conforme vagas cedidas pela organização.



O candidato ao sorteio deverá fazer a inscrição na área de acesso restrito no site do CRF/MG.



O número do candidato será correspondente à ordem de inscrição.



O sorteio da bolsa será feito no dia 2 de outubro através do site: https://www.random.org/ entre os
farmacêuticos que se inscreveram para o evento.



O CRF/MG entrará em contato através do email e divulgará o nome dos farmacêuticos sorteados, que
terão 24 horas para confirmar a participação no evento, caso contrário será feito um novo sorteio.

CERTIFICADO
A emissão do certificado será de responsabilidade da organizadora do evento, mediante inscrição e participação
do candidato sorteado.
PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO


As inscrições terão fim no dia 2 de outubro às 12h00;



A participação no sorteio se dará mediante inscrição prévia exclusivamente na área restrita do site

www.crfmg.org.br. É só seguir a opção:
“EVENTOS  EVENTOS DISPONÍVEIS  SORTEIO DE BOLSA AUSCULTA PULMONAR PARA FARMACÊUTICOS EM BH


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”;



Após o sorteio, se for sorteado, o candidato visualizará seu status como “SELECIONADO”;



A não seleção para o sorteio poderá se dar pela 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”;


No ícone do curso, na área restrita, está disponível a opção para cancelamento da inscrição que deve

ser efetuada com no mínimo 48 horas de antecedência do encerramento das inscrições.
ATENÇÃO
O participante selecionado que não comparecer ao evento, 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
Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade - ICTQ
Apoio CRF/MG
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG). Gestão 2016/2017

