UNIG Itaperuna e Conselho Regional de Farmácia realiza edição do
EDUFAR a partir do dia 06 de abril.

No próximo dia 06 de Abril ocorrerá a aula inaugural do Edufar Itaperuna,
uma realização do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro/Seccional da
Região Noroeste que abrange Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci,
Itaocara, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula,
Santo Antonio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai em parceria com a Unig
Campus V com o objetivo de capacitar Farmacêuticos que atuam em farmácia
Comunitária, privada ou pública, para a prática da Atenção Farmacêutica para
pacientes com Doenças Crônicas Não Transmissíveis: Diabetes mellitus,
Hipertensão Arterial Sistêmica e Asma. O curso será desenvolvido através de aulas
teóricas e práticas, em 7 módulos, com total de 56 horas. As aulas serão aos
sábados, com carga horária de 8h. O curso é gratuito e as vagas são limitadas. O
certificado será emitido para os Farmacêuticos que participarem de no mínimo
75% das atividades. O conteúdo abordará Psicologia do Atendimento; Conceitos e
Tratamentos preconizados para DM, HAS e Asma; Programas do Governo e
Algoritmos das Sociedades; Avaliação da Farmacoterapia do DM – plano de
cuidados; Avaliação da Farmacoterapia da HAS – plano de cuidados; Avaliação da
Farmacoterapia da Asma – plano de cuidados; Práticas: HAS, DM e Asma;
Seguimento Farmacoterapêutico: apresentação de casos clínicos.

Informações: (21) 3872-9215 (9 às 18h, dias úteis) e edufar@crf-rj.org.br

Sérgio Henrique de Mattos Machado Farmacêutico Coordenador do curso de
Farmácia da Universidade Iguaçu - Unig Campus V
Depoimento: O curso de Farmácia da Unig-Campus V muito se orgulha em poder
receber essa iniciativa do Conselho Regional de Farmácia. Poder capacitar nossos
egressos há mais de dez anos no mercado com cursos de alto nível com
professores/profissionais selecionados com o maior afinco e, ainda por cima, sem
custos, é uma oportunidade ímpar. Parabenizo a atual gestão do Conselho nas
ilustres figuras do Dr. Paulo Oracy e Dr. Francisco Cláudio, o excelente trabalho da
Seccional Noroeste coordenada pelo Dr. Cristiano Oliveira que iluminou toda uma
região carente de atendimento colocando-me sempre a disposição para o que for
preciso para o fortalecimento da profissão Farmacêutica.

