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Segundo o presidente do CRFMG, Benício Machado, 
entraves em algumas prefeituras dificultam o 
repasse mensal dos R$1,2 mil, contrariando o que 
determina a deliberação CIB-SUS/MG nº 416/2008. 
Para reverter esta situação, o CRFMG solicitou 
que o Governo do Estado estabeleça mecanismos 
rigorosos de fiscalização desses repasses. “Não 
podemos permitir que o nosso profissional não 
tenha o seu piso salarial respeitado. Colocamos a 
estrutura do CRFMG à disposição para mediar os 
interesses dos farmacêuticos junto à Secretaria de 
Saúde”, afi rmou Benício Machado.

Central de
atendimento

Durante a reunião, o secretário 
de Saúde anunciou melhorias 

no Programa de medicamentos do 
componente especializado. Está em 

estudo a criação de um call center no qual 
farmacêuticos prestarão atendimento 
direto aos usuários desses medicamentos. 
A medida surge como alternativa para 
consumidores que não podem se deslocar 
até as farmácias do Estado, localizadas 
s o m e n t e n a s  c i d a d e s  d a s  s e d e s  d a s 
macro-regiões de Minas. Segundo Antônio 
J or ge, a medida vai  pr omover maior 

interação entre o farmacêutico e o usuário, 
agilizando o atendimento e o tornando 

mais humanizado.

A proposta foi bem recebida pelo secretário Antônio Jorge, que sugeriu a efetivação de uma parceria 
com o CRFMG e a Superintendência de Assistência Farmacêutica para apresentar melhorias 
ao projeto. “A garantia do cumprimento das diretrizes básicas é fundamental para o sucesso 
do Farmácia de Minas. Principalmente porque pretendemos atingir a meta de 400 novos 
estabelecimentos conveniados até o fi m do ano”, ressaltou o secretário. 

Dentre as propostas apresentadas, O CRFMG defendeu ainda o investimento 
em profissionalização, realização de capacitação e premiações para aumentar 
a motivação dos farmacêuticos do programa, além do acompanhamento da 
qualidade e efi ciência do Farmácia de Minas por meio de indicadores de resultados. 
A diretoria ressaltou que o CRFMG está apto, qualifi cado e pronto a prestar mais 
esta contribuição ao Governo. 

O Farmácia de Minas é um exemplo para o Brasil. A revitalização do projeto garante a 
manutenção do acesso ao medicamento com o acompanhamento do farmacêutico, 
além de gerar novas oportunidades de emprego para estes profi ssionais.

Também estiveram presentes na reunião os diretores Luciano Rena e Junia 
Medeiros, o deputado estadual Paulo Lamac, a superintendente estadual de 
Assistência Farmacêutica, Renata Cristina Macedo, o prefeito da cidade de 
Luminárias e conselheiro efetivo do CRFMG, Arthur Maia Amaral.

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRFMG) deu mais um importante passo para 
o fortalecimento da articulação política com entidades de saúde do Estado. No dia 9 de junho, 

a diretoria do CRFMG se reuniu com o secretário de Estado da Saúde, Antônio Jorge de Souza 
Marques, na Cidade Administrativa. Um dos assuntos tratados foi a proposta de ajustes ao projeto 

Farmácia de Minas, a fim de garantir o efetivo pagamento dos farmacêuticos inscritos no programa.

CRFMG se reúne com secretário de Saúde 
e propõe melhorias ao Farmácia de Minas 

Secretário 

Antônio Jorge 
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CRFMG
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A Comissão Assessora de Saúde Pública do CRFMG criou o Fórum 
de Assistência Farmacêutica, que abrangerá temas sobre a área 
de Farmácia Pública em macro-regiões de saúde. O primeiro 
fórum, com tema “Processos licitatórios no SUS”, foi realizado 
nas cidades de Ponte Nova e Manhumirim, no dia 4 de junho.

C a p a ci t a r  o s  p r o f i s s i o nai s  s o b r e o  a co m p a n ha m e n to 
farmacoterapêutico de pacientes com diabetes. Com este 
objetivo, o CRFMG implantou o Projeto Diabetes ,  que 
irá percorrer várias cidades do Estado até o fim do ano. A 
primeira turma foi em Varginha, nos dias 10, 11 e 12 de junho. 

O CRFMG foi representado por sua secretária-geral, Rigléia Maria Moreira Lucena, e 

pelos Farmacêuticos membros da Comissão Assessora de Ensino: Alisson Brandão 
Ferreira, Cristina Amaral Calixto, Waldemar de Paula Júnior e Yara Alvarenga Drumond.

A Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico e Bioquímico 
(ABENFARBIO) promoveu entre os dias 8 e 10 de junho de 2011, 
a VII Conferência Nacional de Educação Farmacêutica e o VII 
Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia, 
em Brasília (DF). Foram discutidos temas pertinentes às várias 
dimensões do ensino farmacêutico como: políticas nacionais 
de ensino na área da saúde, estágios supervisionados, ética 
farmacêutica, planejamento acadêmico, atuação multiprofi ssional 
e educação à distância. 

Para o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, eventos 
dessa natureza contribuem signifi cativamente para discussões 
que resultam na melhoria da qualidade do ensino farmacêutico, 
com formação de profi ssionais mais qualifi cados e preparados 
para atuar em todos os níveis de assistência.

Ensino Farmacêutico em debate

CRFMG inicia novos projetos de capacitação 
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