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Em Muriaé, o farmacêutico Fernando de Amaral Calais, presidente da 
Associação de Farmacêuticos de Muriaé (Afamur), coordenou as ações na 
Praça João Pinheiro e Praça do Trabalhador. 

Os farmacêuticos abordaram os pedestres, distribuindo o folder com as 
orientações sobre o uso correto de antibióticos e explicaram os riscos do 
consumo indiscriminado desses medicamentos.

De acordo com o presidente da Afamur, as pessoas abordadas durante 
a campanha disseram que têm seguido as determinações da Anvisa em 
relação às normas para a compra e uso dos antibióticos. “A campanha 
tem o objetivo de reforçar essa conduta da população e orientá-la que a 
automedicação é coisa séria, principalmente no caso dos antibióticos”, 
disse Fernando Calais.

Em Uberlândia, as ações foram na Praça Tubal Vilela, onde os 
farmacêuticos distribuíram as cartilhas e orientaram os pedestres. A 
diretora do CRF-MG Júnia Célia de Medeiros participou do lançamento da 
campanha naquela cidade, juntamente com o presidente da Associação 
de Farmacêuticos de Uberlândia, Euler de Oliveira, a 
farmacêutica fi scal do CRF-MG em Uberaba e região, Graziele 
Câmara, a farmacêutica suplente do Conselho Municipal 
de Saúde, Mayra Mendes Brito e o representante da 
Anfarmag-MG, Hélio Batista Junior.

Sob a coordenação das professoras Cláudia Maria Soares 
e Mariana Garvil, os estudantes do curso de Farmácia 
da Universidade do Triângulo também participaram das 
atividades e abordagem à população. 

Uberlândia

Muriaé

Campanha na mídia
Pela relevância do tema em geral, a campanha teve grande cobertura da mídia e foi uma oportunidade de ressaltar que a 

automedicação irresponsável acarreta sérios problemas à saúde. Em, aproximadamente, 10 dias, mais de 50 matérias foram 
publicadas em jornais impressos, emissoras de televisão, emissoras de rádio e sites de notícias, em diversas regiões do estado. 

Essa divulgação na mídia possibilitou que a campanha fosse disseminada para milhares de pessoas, além de aumentar a 
visibilidade e a credibilidade do farmacêutico perante a sociedade.
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Campanha Estadual pelo

Uso Correto de Antibióticos 
Cumprindo o seu papel na promoção da saúde, o CRF-MG lançou, em 

18 de março, a “Campanha Estadual pelo Uso Correto de Antibióticos” em 

nove cidades, com o objetivo de orientar a população sobre os riscos do 

consumo inadequado dos antimicrobianos. Usados incorretamente, podem 

causar efeitos colaterais e ineficiência na ação de doenças.

Em parceria com os Conselhos Regionais de Medicina e de Odontologia 

e Anfarmag (Associação dos Farmacêuticos Magistrais) Regional Minas, a 

campanha tem sido um sucesso. Ela ainda continua sendo realizada e são 

inúmeros os pedidos para levá-la a mais cidades do interior.

 Em Belo Horizonte, as ações foram na Praça da Savassi, local de grande movimentação. O vice-presidente e a diretora 
secretária-geral do CRF-MG, Luciano Rena e Rigléia Lucena (fotos acima), participaram de forma efetiva na entrega das cartilhas 
e na orientação das pessoas sobre o uso correto e seguro dos antibióticos.

Motoristas que transitavam na Avenida Cristóvão Colombo também foram abordados pelos farmacêuticos e receberam a 
cartilha educativa com uma explicação. “O mais importante dessa ação é educar a população sobre a importância da prescrição 
médica para a compra dos antibióticos e evitar a automedicação irresponsável”, diz o vice-presidente do CRF-MG, Luciano Rena.

A vice-presidente da Anfarmag, Astrid Chucre Dias, destacou que os impactos da conscientização se refl etem no mercado. “A 
venda dos antibióticos diminui, mas o consumo do medicamento acontece de forma mais segura, garantindo a satisfação do 
paciente e a tranquilidade do farmacêutico”.

O CRO-MG foi representado pelo cirurgião-dentista e assessor da diretoria, Geraldo Fischer, e pela secretária Patrícia Menezes. 
Ele ressaltou a importância de ações como essas serem feitas em parceria. ”Quando os conselhos se unem, a representatividade 
é maior”, comenta Fischer. Também participaram das atividades a coordenadora do curso de Farmácia do Centro Universitário 
Newton Paiva, Marcela Unes Pereira Rennó, e acadêmicos desta instituição de ensino superior, e estudantes da Unifenas-BH.

Belo Horizonte

Colar etiqueta de endereço aqui

O lançamento foi simultâneo nas cidades de Belo Horizonte, Cambuí, 

Extrema, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Matipó, Muriaé 

e Uberlândia. O êxito da campanha foi possível graças à colaboração 

das Associações de Farmacêuticos, das coordenadorias e estudantes de 

Farmácia nos locais onde ela foi realizada.

Nas praças, avenidas e escolas foram distribuídas uma cartilha com dicas 

e orientações do uso correto dessa classe de medicamentos.



Em Cambuí, o presidente da Associação Sul Mineira de Farmacêuticos (ASMF), o farmacêutico 
Alysson Moraes, coordenou as atividades na Praça Coronel Justiniano. No local, os 
farmacêuticos orientaram os pedestres sobre os riscos do consumo abusivo de antibióticos.

Em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Cambuí, os farmacêuticos fizeram testes de 
glicemia capilar e aferição de pressão nos 
populares que estiveram no espaço público.

Os resultados, possivelmente anômalos, foram 
encaminhados ao Programa de Saúde da Família 
para avaliação médica. A campanha também foi 
levada para as drogarias, policlínicas e hospitais 
de Cambuí e Estiva. 

Cambuí

Em Governador Valadares, o presidente da Associação de 
Farmacêuticos de Governador Valadares (AFGV) e coordenador 
do curso de Farmácia da Unipac-GV, Danilo dos Santos Matos, 
esteve à frente das ações na Praça dos Pioneiros, que contou 
também com a participação dos estudantes da Unipac-GV, 
Univale, SENAC, Proes-GV e teve o apoio do laboratório EMS. 

Além da distribuição da cartilha, os farmacêuticos fizeram 
aferição de glicemia capilar, aferição da pressão arterial e deram 

orientação aos transeuntes sobre o uso correto dos antibióticos e sobre os 
medicamentos genéricos.

Para alertar a população, foram usadas faixas e cartazes nas vias públicas 
e proximidades da praça. 

Governador Valadares

Em Extrema, no Sul de Minas, a farmacêutica Regiane Cristina dos 
Santos Moreira Borges, do Núcleo de Apoio da Saúde da Família (NASF), 
prestou orientação aos estudantes de ensino médio nas escolas do 
município. Para isso, ela contou com o auxílio de voluntários. 

Em todas as farmácias das Equipes de Saúde da Família (ESF) os 
pacientes receberam orientações da farmacêutica Regiane e dos 
auxiliares de farmácia, que foram capacitados por ela. Os alunos 
das escolas Odete Valadares e Alfredo Olivotti também ouviram as 
explicações da farmacêutica.

As equipes de enfermagem e odontologia também receberam 
informações sobre a campanha, assumindo o compromisso de 
multiplicadores e os agentes de saúde distribuíram a cartilha da 
campanha e orientaram a população. 

Extrema

Em Cambuí, o presidente da Associação Sul Mineira de Farmacêuticos (ASMF), o farmacêutico 
Alysson Moraes, coordenou as atividades na Praça Coronel Justiniano. No local, os 
farmacêuticos orientaram os pedestres sobre os riscos do consumo abusivo de antibióticos.

Cambuí
Em Ipatinga, a presidente da Associação de Farmacêuticos do Vale do Aço (AFVA), a farmacêutica Gizele Leal, coordenou 

as atividades na Avenida 28 de Abril, Centro da cidade. Os farmacêuticos percorreram todos os estabelecimentos comerciais 
dessa avenida, quando orientaram funcionários e consumidores sobre os perigos do consumo indiscriminado de antibióticos. 
Eles distribuíram a cartilha e afi xaram cartazes da campanha nos estabelecimentos visitados.

Ipatinga

Em Matipó, os estudantes da Faculdade UniVertix foram orientados pela professora 
e coordenadora do curso, Fernanda Cristina Ferrari, e pelos professores e também 
farmacêuticos Luciano Montes, Juliana Xavier e Ivonaldo Aristeu.

A concentração d foi na praça da Igreja de São João Batista. Os farmacêuticos e 
estudantes percorreram os principais pontos comerciais da cidade e Unidades Básicas 
de Saúde. Eles explicaram às pessoas que o tratamento incorreto de uma infecção por 
antibiótico pode torná-la mais grave e levar à resistência bacteriana.

“É indiscutível a importância de uma campanha como essa para que a população 
entenda que tais medicamentos só devem ser utilizados com prescrição médica e 
orientação do profissional farmacêutico”, defende a coordenadora do curso de 
Farmácia da Univértix, a farmacêutica Fernanda Ferrari. 
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Matipó

Em Juiz de Fora, as atividades da campanha foram 
coordenadas pelo professor da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) e conselheiro do CRF-MG, Lúcio Guedes Barra. 

Participaram também das atividades o assessor técnico do 
CRF-MG, o farmacêutico José Geraldo Martins, o farmacêutico 
fiscal do CRF-MG na região, Tadeu Antônio de Almeida, e o 
farmacêutico Rômulo Modesto, representante da Anfarmag 
naquela cidade. 

No calçadão da Rua Halfed, Centro, os farmacêuticos e 
estudantes orientaram as pessoas que passavam pelo local 
sobre os riscos do uso indiscriminado dos antibióticos. 

Juiz de Fora

A campanha em Ipatinga reuniu grande número de participantes (foto), entre 
farmacêuticos e estudantes dos cursos de Farmácia das Faculdades Unileste 
e Pitágoras. Também participaram das atividades a professora do curso de 
Farmácia da Unileste, Ana Cristina Chaves, a supervisora de estágio do curso 
de Farmácia das Faculdades Pitágoras, Danielle Serenini, o diretor da AFVA, 
Leandro Leal e o farmacêutico fi scal do CRF-MG na região, Emerson Fracalossi.

Segundo Gizele Leal, a campanha foi muito bem-aceita pela população. 
“Tivemos oportunidade de tirar dúvidas sobre o uso dos antibióticos, inclusive 
diferenças entre os antimicrobianos e anti-infl amatório”, ressaltou. 
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