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Articular encontros periódicos (mensal) para atualização
científica, bem como estimular:

� Aproximação dos profissionais que atuam em FH e SS;

� Discussão de temas relevantes;

� Fortalecimento da profissão;

� Networking;

� Educação Continuada;

� Troca de experiências;

� Apresentação de “cases” de sucesso.



Papel da SBRAFH: APOIADOR

� Aprovar e manter a adesão dos serviços de saúde parceiros;

� Divulgar e avaliar as reuniões técnicas.

Papel do Hospital ou Serviço de Saúde:
EXECUTOR/PARCEIRO

� Realizar em suas dependências, no mínimo uma reunião
técnica. Para isso, deverão definir e informar previamente à
SBRAFH-PR, o tema da reunião científica, o local, a data,
horário e o palestrante.



Potenciais executores/parceiros:

� maior porcentagem de atendimento;

� alta complexidade;

� referência em sua área de atuação;

� participantes ativos dos eventos promovidos pela SBRAFH

Nacional e Regional Paraná.



Critérios Mínimos:

� Hospitais de Curitiba e Região Metropolitana;

� Ao menos um profissional da equipe associado ativo da SBRAFH;

� Alinhamento com sua Instituição;

� Local que comporte no mínimo 30 pessoas;

� Equipamento multimídia (computador e datashow);



� Reuniões Mensais;

� Toda última quinta-feira do mês (março à novembro);

� Duração: mín 1h e máx 2,5h;

� Horário: 8:00h ás 10:30h;

� Escolha do tema responsabilidade hospital executor,
assuntos pertinentes a FH ou afins;

� Palestrante pode ser farmacêutico ou outro profissional.



� Voluntária;

� Assinatura e entrega do termo de adesão;

� Escolha do mês para realização de reunião científica como hospital executor
conforme disponibilidade.

Mês Local/Hospital Data

Março Reunião de Abertura 26/03/15

Abril Hospital Grupo Marista 23/04/15

Maio 28/05/15

Junho 25/06/15

Julho 30/07/15

Agosto 27/08/15

Setembro 24/09/15

Outubro 29/10/15

Novembro 26/11/15



Dúvidas?

Contato

regionalpr@sbrafh.org.br



1. Adesão ao projeto

2. Contato Hospitais

3. Próximo encontro
Data: 23/04/2015 

Horário: 8:30h  às 10:30h 

Local: Hospital Grupo Marista

Palestrante: Farmacêutica Greyzel Benke

Tema: Reconciliação Medicamentosa


