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A CAMPANHA PELO USO RACIONAL 
DE MEDICAMENTOS, promovida 
pelo Conselho Regional de Farmácia 
de Minas Gerais (CRF/MG), foi um 
sucesso! A ação aconteceu em 13 
cidades, entre os dias 5 e 28 de maio. 

Milhares de atendimentos foram 
oferecidos gratuitamente à população, 
em praças públicas, calçadas, em frente 
a hospitais, rodoviárias e até nas próprias 
instituições de ensino. Uma verdadeira
força-tarefa que contou com o apoio 
imprescindível de dezenas de pessoas.

CONFIRA COMO FOI A CAMPANHA
EM CADA UMA DAS CIDADES!

Na capital, a Rodoviária foi o espaço escolhido para a Campanha. Em três 
consultórios foram realizadas centenas de consultas farmacêuticas gratuitas à 
população, que também pôde aferir a pressão arterial e sanar todas as dúvidas 
sobre o uso de medicamentos. 

Na cidade a ação contou com o apoio do grupo Mobiliza SUS-BH, da Prefeitura 
de Belo Horizonte; das coordenações dos cursos de Farmácia da UFMG, 
Pitágoras, UNA, Newton Paiva e Faminas, além do Sinfarmig.

Belo Horizonte

CAMPANHA PELO USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS



Betim
Apoiaram a Campanha em Betim, a Secretaria 
de Saúde do município, a Associação de 
Farmacêuticos e a Faculdade Pitágoras. A ação 
aconteceu na Praça Tiradentes, com a realização 
de cerca de duzentas consultas farmacêuticas, 
aferição da pressão arterial e medição de 
glicemia. 

Caratinga
O Centro Universitário de Caratinga (UNEC) 
foi o apoiador do CRF/MG na Campanha pelo 
Uso Racional de Medicamentos no município. 
Dezenas de alunos foram para a Rodoviária 
Velha, onde realizaram a orientação da 
população, com os folders elaborados pelo 
Conselho.

Ipatinga
A Praça 1º de Maio foi o local escolhido em Ipatinga 
para que os alunos do curso de Farmácia do Pitágoras 
e da Faculdade Única fizessem o atendimento 
à população. Na cidade a ação teve o apoio da 
Associação de Farmacêuticos do Vale do Aço e foi 
acompanhada pela diretora do CRF/MG, Gizele Leal. 

Grupiara
O farmacêutico do Programa Farmácia de Todos, Steffano Cunha, foi o apoiador do CRF/MG em Grupiara. Em parceria 
com outros profi ssionais da saúde, ele abordou os pacientes que aguardavam atendimento na Unidade Básica de Saúde 
do município, orientando sobre o uso de medicamentos, principalmente em casos de dengue, zika e chikungunya.



Juiz de Fora
Duas instituições de ensino realizaram a 
campanha em Juiz de Fora: a UFJF, que fez 
a ação dentro da própria universidade, e a 
Unipac, na Avenida Presidente Itamar Franco. 
Ambas as ações contaram com a presença da 
farmacêutica fiscal do CRF/MG, Eliza Bonfá. 

Montes Claros
Com o apoio da coordenação do curso de 
farmácia da Funorte, que levou seus alunos 
para a porta do Hospital das Clínicas Dr. Mário 
Ribeiro, a ação em Montes Claros ofereceu à 
população consultas farmacêuticas gratuitas, 
quando foram esclarecidas dúvidas sobre 
medicamentos e cuidados em situações de 
dengue, zika e chikungunya. 

Naque
No município de Naque, a Campanha 
pelo Uso Racional de Medicamentos 
teve o apoio da farmacêutica da unidade 
do Programa Farmácia de Todos, 
Fernanda Costa Souza. Ela ministrou 
palestra para os seus pacientes sobre o 
tema e esclareceu dúvidas.

Padre Paraíso
A farmacêutica Cristina Pedroso, juntamente com os funcionários 
da farmácia Central Rede Nova, ofereceram gratuitamente para 
a população da cidade a aferição da pressão arterial e medição da 
glicemia. A ação aconteceu na Rua Presidente Bernardes.

Paracatu
A Praça Firmina Santana foi o local escolhido para a realização 
da campanha, em Paracatu. Alunos da Faculdade Atenas fizeram 
atendimento gratuito à população, esclarecendo dúvidas e orientando 
sobre riscos da automedicação, principalmente em casos de dengue, 
zika e chikungunya. O CRF/MG contou com o apoio da professora Stela 
Caroline de Oliveira Melo.

Teófilo Otoni
Farmacêuticos, professores e estudantes dos 
cursos de Farmácia da UNIPAC orientaram a 
população na Praça Tiradentes. A ação contou 
com o apoio e participação dos farmacêuticos 
da Associação Regional de Farmacêuticos de 
Teófilo Otoni. As pessoas também puderam 
aferir a pressão arterial e medir a glicemia. 
Cerca de 400 atendimentos foram realizados. 
O CRF/MG foi representado pela assessora de 
diretoria Aparecida Oliveira.
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Ubá

Uberlândia

A FUPAC UBÁ e a Prefeitura do município 
apoiaram a ação do CRF/MG no município. 
Os alunos do curso de Farmácia foram 
para o Calçadão da Rua São José, onde 
realizaram orientação à população e distri-
buíram folders. O farmacêutico José Geraldo 
Brustolini, coordenador da Comissão 
Assessora Parlamentar, representou o    
CRF/MG durante as atividades.

A Praça Tubal Vilela recebeu  os farmacêu-
ticos, professores e estudantes do curso 
de Farmácia da Unitri. Eles prestaram 
atendimento gratuito à população, esclare-
cendo dúvidas sobre automedicação e 
aferindo pressão arterial. O farmacêutico 
fi scal Alexandre Leal também participou da 
ação, representando o CRF/MG.
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