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Nesta edição da Farmácia Revista, o CRF/MG tem a alegria de comemorar com a categoria a eleição recorde de 
farmacêuticos nos pleitos municipais de outubro. O grande número de profissionais que começarão 2013 com 
o desafio de representar milhares de cidadãos reforça a importância social da profissão, que cada vez mais se 
consolida no cenário político mineiro. 

Para ajudar a sustentar esta promissora representação profissional, o CRF/MG dá a sua contribuição com a 
oferta de capacitação aos farmacêuticos de toda Minas Gerais, preparando-os para atuar como dispensadores 
de conhecimento técnico. São centenas de fóruns, seminários, cursos e palestras realizadas nas mais variadas 
regiões do Estado, encurtando a distância entre o Conselho e os profissionais. 

O CRF/MG também tem dedicado atenção especial à formação acadêmica. Junto com o CFF, está debatendo 
estratégias para fortalecer o ensino e deixar o futuro farmacêutico cada vez melhor preparado para cumprir 
com o seu papel. Boa leitura!
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CRF/MG na Rede Itatiaia
610AM ou 95,7FM

Os farmacêuticos têm espaço garantido na Rádio 
Itatiaia, líder absoluta de audiência em Minas Gerais

Programas segunda, quarta e sexta, entre 12h e 13h

Envie sugestões de temas para comunicacao@crfmg.org.br

Confi ra!

SETEMBRO

• Entrevista ao vivo para o 
Jornal Bom Dia Minas, da TV 
Globo, no dia 12, sobre os 
riscos da automedicação;

• Entrevista ao vivo para 
o Jornal Bom Dia Minas, da 
TV Globo, no dia 12, sobre a 
venda de medicamentos no 
programa Farmácia Popular;

Entrevista para o Jornal O Tempo, no dia 13, 
sobre o uso indiscriminado de antibióticos;

• Entrevista para a TV FUVS, em Pouso Alegre, no dia 19, 
sobre as áreas de atuação do profi ssional farmacêutico.

OUTUBRO
• Matéria sobre capacitação 
em Farmácia Industrial no site 
da UNIPAC Araguari, no dia 1º;

• Matéria sobre o Projeto 
Diabetes em Conselheiro Lafaiete 
no site da Fasar, no dia 3;

• Matéria sobre o Projeto Diabetes 
em Conselheiro Lafaiete no jornal 
Correio da Cidade, no dia 6;

• Entrevista para a TV Assembléia, 
no dia 4, sobre a venda de 
medicamentos de tarja vermelha;

• Matéria veiculada no site TeoNews, 
de Teófi lo Otoni, no dia 17, sobre o 
1º Congresso Mineiro de Farmácia.

• Matéria veiculada no site TeoNews, 

• 
Jornal Bom Dia Minas, da TV 
Globo, no dia 12, sobre os 
riscos da automedicação;

• 
o Jornal Bom Dia Minas, da 
TV Globo, no dia 12, sobre a 
venda de medicamentos no 
programa Farmácia Popular;

• Entrevista para o Jornal O Tempo, no dia 13, 

Conselho 
na Mídia
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Com a Palavra
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Capacitação:
a chave do sucesso profissional

Há aproximadamente cinco anos, o Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais tem chamado para si a responsabi-
lidade de levar conhecimento ao maior número de farmacêuticos 
possível. A oferta de capacitação profissional – gratuita e de 
alto nível - é nossa grande contribuição para o fortalecimento da 
qualidade dos serviços prestados à população e, consequente-
mente, o reconhecimento da importância do farmacêutico como 
profi ssional essencial à promoção da saúde. 

Por isso, temos expandido progressivamente o nosso raio de 
atuação no Estado. Priorizamos a descentralização dos fóruns, 
seminários, cursos e palestras, levando informação aos profi s-
sionais de todas as regiões de Minas. Para cada atividade 
realizada em Belo Horizonte, é feita uma em cidades do interior, 
garantindo a democratização do acesso às capacitações. 

Os colegas têm retribuído todo este investimento. Diariamente 
surgem novos pedidos de cursos e participação em eventos nas 
mais variadas regiões do Estado. E o CRF/MG se empenha em 
atender um a um, porque entende que não deve haver distância 

Com a Palavra

entre a entidade e a categoria. Todos os eventos 
são cuidadosamente preparados para que 
levantem discussões produtivas, disseminem 
o conhecimento e, além de tudo, desenvolvam 
uma grande rede de relacionamento entre os 
farmacêuticos, fundamental para conseguirmos 
melhorias para a nossa profi ssão. 

Estas foram as diretrizes que nortearam a 
criação do 1º Congresso Mineiro de Farmácia, 
realizado de 8 a 10 de novembro, em Montes 
Claros. É o maior evento farmacêutico do Norte 
de Minas e o primeiro de grande porte feito fora 
de Belo Horizonte, reunindo não só os profis-
sionais desta região, mas vários outros da Bahia, 
Espírito Santo, Mato Grosso e São Paulo. É mais 
uma demonstração de ousadia e compromisso 
do CRF/MG para com a categoria farmacêutica. 

Paralelamente, já foram iniciados os prepara-
tivos para o 12º Congresso de Farmácia e 
Bioquímica de Minas Gerais, que será realizado 
em julho de 2013, em Belo Horizonte. A meta 
é reunir seis mil profissionais em torno de 
discussões que permitam construir ações 
relevantes para as políticas públicas de saúde 
e alternativas que fortaleçam a formação do 
farmacêutico. 

O trabalho não para. Após todo o investimento 
feito em favor da categoria, temos a satisfação 
de afirmar que o farmacêutico mineiro é um 
profi ssional em constante busca pelo conheci-
mento e consciente de suas responsabilidades 
sociais. Este profi ssional é motivo de orgulho e 
alvo da nossa eterna busca por mais reconheci-
mento e valorização. 

Vanderlei Machado
Presidente
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O CRF/MG participou, nos dias 20 e 21 de 
setembro, do Encontro de Fiscalização do Sul, 
Sudeste e Centro Oeste, em Foz do Iguaçu, 
no Paraná. Com o tema “A fi scalização com 
qualidade, legalidade e responsabilidade”, 
o evento reuniu representantes de vários 
conselhos para discutir os desafi os da fi scali-
zação farmacêutica nessas regiões.

Promovido pelo CFF, o encontro contou com a 
apresentação de casos, discussão e análise 
jurídica de situações vivenciadas no ato da 
fi scalização. Minas Gerais foi representada 
pelo vice-presidente do CRF/MG, Claudiney 
Luís Ferreira, o gerente da Fiscalização, 
Carlos César Queiroz e Silva e os fiscais 
Antônio Carlos Nogueira da Cunha, Ricardo 
Assis Borges e Ivan Stoupa Vieira. 

Para Claudiney Ferreira, diretor que coordena 
a gerência de Fiscalização do CRF/MG, a 
troca de experiências foi fundamental para 

aperfeiçoar os serviços prestados. “Saímos de lá com boas ideias. 
A atividade de fi scalização é complexa e exige todo cuidado. De um 
lado estão os farmacêuticos, profi ssionais dedicados que enfrentam 
inúmeras difi culdades para se manter no competitivo mercado de 
trabalho. Do outro está a população, a quem devemos proteger 
e assegurar uma efetiva assistência farmacêutica. Encontrar a 
maneira mais humana de fazer a fi scalização é o desafi o de todos os 
conselhos”, afi rmou. 

Referência

No CRF/MG, 23 fi scais monitoram a atuação farmacêutica nos mais 
de 14 mil estabelecimentos em atividade nos 853 municípios do 
Estado. Todos os fi scais trabalham com smartphones por meio dos 
quais recebem informações em tempo real sobre o estabelecimento 
e o profi ssional visitados, tornando a fi scalização mais ágil e efi caz. 
O processamento de informações e a transmissão de dados, aliados 
à mobilidade, tornaram a fi scalização do CRF/MG modelo para outros 
conselhos do país. Em 2012, representantes das autarquias do Rio 
Grande do Sul e Rio de Janeiro fi zeram visitas técnicas para conhecer 
de perto os avanços implantados em Minas Gerais.

A fiscalização farmacêutica  
Representantes de Conselhos Regionais discutem os 

desafi os da fi scalização da atividade farmacêuticadesafi os da fi scalização da atividade farmacêutica

Vice-presidente Claudiney Ferreira apresentou as experiências 
bem sucedidas na fiscalização em Minas Gerais

Equipe de fiscalização do CRF/MG presente no encontro

desafi os da fi scalização da atividade farmacêuticadesafi os da fi scalização da atividade farmacêutica

Equipe de fiscalização do CRF/MG presente no encontro

Fotos: Ioasikasu Maeda

Gestão

em debate
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A palavra é sua

“As capacitações fazem com que vejamos a realidade 
de cada região e levemos 
essas experiências para os 
farmacêuticos de nossa 
área de trabalho. Como 
porta-vozes da legislação, 
precisamos nos atualizar 
sempre.”
Erika Carvalho Nolli - Fiscal

“As capacitações fazem com que vejamos a realidade 

“O CRF/MG levou em conta as princi pais demandas 
dos farmacêuticos ao realizar essa capacitação. Isso 
é importante, já que o 
profissional vê no fiscal 
uma referência sobre o os 
assuntos de seu dia a dia. 
É muito bom poder ajudar 
os colegas.”
Emerson Fracalossi

Fiscal

“Trabalho há dois anos como fiscal e acho muito 
importante poder trocar experiências com outros 

profissionais e ver outras 
realidades. Isso enriquece 
o nosso trabalho. Nesse 
e n c o n t r o , a b o r d a m o s 
temas novos e conseguimos 
aprove i tar  o  tempo da 
melhor maneira possível.”
Aline Fachetti

Fiscal

Fiscal farmacêutico:
porta-voz do CRF/MG

Para cuidar do exercício legal da profi ssão farmacêutica, os fi scais do CRF/MG precisam estar sempre atualizados 
sobre novos procedimentos e legislações em vigor. Por isso, a entidade tem desenvolvido vários cursos para estes 
profi ssionais, levando sempre em conta as demandas surgidas durante o processo de fi scalização.

Entre os dias 2 e 4 de outubro, os 23 fi scais se reuniram em Belo 
Horizonte para trocar experiências. Na ocasião, também foram 
levantadas as principais difi culdades enfrentadas pelos farmacêu-
ticos de todo o Estado.

Para o presidente Vanderlei Machado, encontros assim são 
fundamentais para que todos conheçam as realidades de cada 
região. “O fiscal é o representante do Conselho mais próximo do 
farmacêutico e precisa estar preparado para orientá-lo da melhor 
maneira possível. Ouvir os questionamentos e receber os fi scais para 
esse treinamento nos ajuda a desenvolver ações mais efi cientes em 
prol da categoria”, ressalta.

Entre os assuntos tratados está a padronização dos procedimentos 
realizados durante a visita ao farmacêutico. Para o gerente da Fiscali-
zação, Carlos César Queiroz e Silva, a intenção é eliminar a diferença 
das ações tomadas em dificuldades similares. “Ao estabelecer 
padrões de conduta durante o momento de fi scalização, os fi scais 
tomarão medidas iguais para problemas semelhantes, mesmo que 
estejam atuando em regiões diferentes do Estado”.

A capacitação também contou com palestras técnicas. Além de 
conhecerem as principais etapas do gerenciamento de resíduos, os 
fi scais receberam treinamento sobre como falar em público e abordar 
os farmacêuticos de forma ainda mais profi ssional.

Os fiscais discutiram as maneiras de padronizar os procedimentos
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Gestão

Presidente Vanderlei Machado destacou a importância 
dos laboratórios nos diagnósticos clínicos

Estande do CRF/MG serviu de ponto de apoio aos profissionais

Evento reúne farmacêuticos e médicos para 
debater melhorias nas Análises Clínicas

VI Congresso 
Sul Mineiro de 

Laboratórios Clínicos

Quem atua em laboratórios de pequeno e médio porte precisa 
estar sempre em busca de ações diferenciadas para se firmar no 
competitivo mercado das Análises Clínicas. Capacitar os profi ssionais 
para enfrentar esse desafi o foi o objetivo do VI Congresso Sul Mineiro 
de Laboratórios Clínicos, realizado pela Afarbica, entre 26 e 28 de 
outubro, na cidade de São Lourenço, sul de Minas. 

O evento contou com o apoio do CRF/MG para a realização de 
palestras e debates, além da exposição de empresas do setor, e 
reuniu farmacêuticos e médicos em busca de mais conhecimento 
para desenvolver suas atividades diárias. 

Para o presidente do Congresso, farmacêutico Nadilson da Silva 
Cunha, a edição deste ano avançou quanto à estrutura física, 
discussões e perfil de congressistas. “Para desempenhar bem 

uma especialidade, é preciso atualização 
constante. Por isso, nos preocupamos em 
trazer os melhores palestrantes para que 
os profissionais pudessem ganhar impulso 
na busca por seus espaços no concorrido 
cenário mercadológico das Análises Clínicas”.

Durante a cerimônia de abertura oficial, o 
presidente, Vanderlei Machado, que exerce 
a especialidade há 40 anos, ressaltou a 
importância do segmento para as decisões 
clínicas e convocou os profi ssionais a reivin-
dicarem o reconhecimento de seu trabalho. 

“Os resul tados das análises c l ínico -



- laboratoriais são imprescindíveis para as decisões clínicas, pois cerca de 70% delas dependem dos 
resultados de exames realizados nos laboratórios. Mesmo assim, a valorização ainda não existe, e temos que 
enfrentar problemas com tabelas de preços defasadas, além da concorrência com os grandes laboratórios. 
O CRF/MG tem se empenhado nessa luta, mas é preciso que trabalhemos juntos para conseguirmos a valorização que 
as análises clínicas merecem”, enfatizou Vanderlei Machado.

Gestão
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Vice-presidente Claudiney Ferreira apresentou técnicas de marketing aos farmacêuticos Assessor de RH, Bedsen Rocha, falou sobre a gestão de pessoas nas empresas

Nessa ocasião única para os analistas 
clínicos, o CRF/MG participou ativamente 
para contribuir com a formação dos profis-
sionais. Um estande de apoio foi montado 
para os congressistas, que puderam 
esclarecer dúvidas sobre o funcionamento 
do Conselho, eventos e serviços oferecidos 
à categoria, além de conhecer os principais 
materiais informativos produzidos pela 
entidade.

Representantes do CRF/MG também contri-
buíram com conhecimento especializado. O 
vice-presidente, Claudiney Ferreira palestrou 
sobre a necessidade do desenvolvimento de 
estratégias mercadológicas nos pequenos e 
médios laboratórios. “Desenvolver uma boa 

CRF/MG participa ativamente do evento 
gestão é fundamental para ser capaz de competir com os grandes 
laboratórios, que já buscam mercado no interior do Estado. Por 
isso, é preciso que o profissional identifique as necessidades e a 
satisfação do seu cliente, criando nele o desejo de realizar os exames 
em seu laboratório”, afi rmou Claudiney, que além de farmacêutico, 
é especialista em Gestão Estratégica de Negócios e mestrando em 
Administração.

O gerente de Recursos Humanos do CRF/MG, Bedsen Rocha, também 
ministrou palestra durante o congresso. Ao abordar conceitos da 
gestão de pessoas nas empresas, o psicólogo enfatizou a relação 
gerente-empregado, que precisa ser profi ssional, sem deixar de lado 
o aspecto humano. “Para estar à frente de uma empresa, é preciso 
agir como líder, tendo o respeito e admiração dos que lidera. No caso 
dos laboratórios, não é diferente. O gestor deve servir de referência 
profi ssional e ética para seus funcionários e saber a forma certa de 
agir em cada situação”, explicou.



| Farmácia Revista |10

Ofi cina discute a implementação das Práti cas Integrati vas e Complementares no SUS
As Comissões Assessoras de Fitoterapia e 
Homeopatia do CRF/MG participaram, no dia 
19 de setembro, da Ofi cina de Capacitação 
de Práticas Integrativas e Complementares. 
Promovido pela Superintendência de 
Redes de Atenção à Saúde, da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES/MG), na Cidade 
Administrativa, o evento teve o objetivo 
de planejar estratégias que fortaleçam a 
implementação da Política Estadual de 
Práticas Integrativas e Complementares nos 
municípios mineiros. 

As Comissões Assessoras de Fitoterapia e 
Homeopatia do CRF/MG participaram, no dia 
19 de setembro, da Ofi cina de Capacitação 
de Práticas Integrativas e Complementares. 
Promovido pela Superintendência de 
Redes de Atenção à Saúde, da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES/MG), na Cidade 
Administrativa, o evento teve o objetivo 
de planejar estratégias que fortaleçam a 
implementação da Política Estadual de 
Práticas Integrativas e Complementares nos 
municípios mineiros. Oficina reuniu integrantes das Comissões de Fitoterapia e Homeopatia, além de representantes das GRS’s

Foto: Walderez Sabino

O CRF/MG deu o primeiro passo para a realização do maior evento farmacêutico do Estado. No dia 9 de outubro, foi 
lançado o 12º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais (CFBMG). As possíveis empresas participantes da 
Expofarma conheceram os destaques e as potencialidades do evento, que deverá reunir cerca de seis mil pessoas no 
Minascentro, em Belo Horizonte, de 18 a 20 de julho de 2013.

Com o tema “A gestão farmacêutica como diferencial competitivo”, é a primeira vez, em 
24 anos, que o CFBMG extrapola os conhecimentos técnicos em Farmácia e oferece 
uma inédita oportunidade de capacitação em gestão. A programação científi ca está 
sendo cuidadosamente preparada para oferecer informações sobre as ferramentas 
que fortalecem a atuação do farmacêutico na área administrativa. Também serão 
abordados os conteúdos de diversas áreas da profi ssão de forma multidisciplinar, 
com a presença de conferencistas renomados nacional e internacionalmente. 

Para Claudiney Ferreira, presidente do evento, o 12º CFBMG terá uma proposta 
inovadora, ainda mais atenta às necessidades reais dos profi ssionais do Estado. 
“Além de abordar as áreas que mais concentram profi ssionais da Farmácia, temos 
também o objetivo de fazer um trabalho específico para quem atua em terapias 
complementares, como Fitoterapia, Homeopatia e Acupuntura. Outra grande novidade 
é um espaço para discussão dos farmacêutico da área industrial, com temas que 
provavelmente serão desenvolvidos em parceria com a Phamacopeia Americana”.

CRF/MG inicia preparativos
para o

12º CFBMG

Congresso

12° CFBMG



Gestão
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Ofi cina discute a implementação das Práti cas Integrati vas e Complementares no SUS
A  o f i c i n a  d e b a t e u  o s  a s p e c t o s 
relacionados à cientifi cidade das Práticas 
Integrativas e Complementares (PIC) e 
a importância destas pesquisas para 
assegurar a saúde da população. Também 
foram apresentados os princípios básicos 
e os alcances das PIC’s como método de 
tratamento dos mais variados tipos de 
enfermidades, e o fl uxo de informações 
e orientações que devem ser dadas aos 
gestores que têm interesse em implantar 
estas práticas em seus municípios. 

Segundo a coordenadora da Coordenadoria de Práticas Integrativas 
e Complementares da SES/MG, Heloísa Monteiro, a oficina foi uma 
importante oportunidade para o aprofundamento da discussão sobre 
as PIC’s, visando assessorar os municípios na sua implementação e 
para supervisionar a condução desses serviços no SUS. “Práticas como 
acupuntura, homeopatia e fi toterapia vêm sendo exercidas há muitos 
anos, em todo o mundo. Mas é necessário regulamentar e normatizar 
estes serviços no SUS para legitimar as ações”, destacou. 

Além das Comissões Assessoras do CRF/MG, também participaram do 
encontro as referências técnicas das Gerências Regionais de Saúde e 
a equipe de coordenação das Práticas Integrativas e Complementares.

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, foi eleito diretor-presidente da Fundação Brasileira de Ciências 
Farmacêuticas. A eleição ocorreu no dia 27 de setembro, em Brasília, da qual participaram os atuais membros dos 
conselhos Curador, Fiscal, Orientador e da Diretoria Executiva da entidade. Além de Vanderlei Machado, também 
comporá a Diretoria Executiva, no cargo de diretor Financeiro, o farmacêutico Gedayas Medeiros Pedro, do Espírito 
Santo. O mandato de Vanderlei Machado é válido por dois anos. 

Para o presidente do CRF/MG, que por 30 anos atuou como professor na 
Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a 
entidade ligada ao Conselho Federal de Farmácia é um importante instrumento 
de fortalecimento da formação do farmacêutico. “É uma instituição que tem o 
cuidado de levantar discussões produtivas, acrescentar conhecimento e, além de 
tudo, desenvolver uma grande rede de relacionamento entre os farmacêuticos, 
fundamental para conseguirmos melhorias para a profi ssão”.

A Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas é uma entidade civil com 
personalidade de direito privado e sem fins lucrativos. Tem por finalidade 
manter, parcial ou integralmente, em caráter fi lantrópico e benefi cente, serviços 
assistenciais e atividades culturais, montando, organizando e adotando meios 
de funcionamento de cursos de capacitação e farmácias-escola. Todos os 
programas instituídos pela Fundação são voltados à educação farmacêutica, à 
qualifi cação profi ssional e à busca de atualização do conhecimento. Mandato de Vanderlei Machado será de dois anos

Vanderlei Machado é o novo presidente da 
Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas
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A explosão de cursos superiores de Farmácia no Brasil tem 
despertado a atenção do Conselho Federal de Farmácia, órgão 
responsável pela regulamentação da profi ssão no país. Em pouco 
mais de 15 anos, a oferta de cursos subiu de 46 para 416, uma alta 
de 1.330%. Segundo o CFF, o número de faculdades de Farmácia 
em atividade no Brasil equivale a aproximadamente 25% do total de 
cursos de formação farmacêutica de todo o mundo, que hoje chegam 
a cerca de dois mil. 

A expansão levanta alguns questionamentos: diante da complexidade 
do âmbito profissional do farmacêutico, as escolas de Farmácia 
conseguem formar as competências e habilidades defi nidas pelas 
Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Farmácia, 
oferecendo uma formação generalista, crítica, humanista e articulada 
com as diretrizes do SUS? Nessa lógica de formação, é possível 
diplomar um farmacêutico para o exercício qualifi cado da sua função 
geral e privativa?

Atualmente, existem 74 áreas de atuação farmacêutica. Trata-se 
de um amplo mercado profi ssional, com múltiplas oportunidades. 
Entretanto, a oferta de postos de trabalho não evolui com tanta 
rapidez como o número de profi ssionais, o que provoca uma saturação 

O ensino posto à prova
CRF/MG e CFF debatem o quadro atual do ensino farmacêutico no Brasil 

e planejam estratégias de fortalecimento da formação do profissional

de farmacêuticos em várias regiões do país. 
O grande desafi o é promover a interlocução 
permanente nas áreas de conhecimento da 
educação superior considerando a qualidade 
em sincronia com a quantidade. 

Na tentativa de planejar estratégias que 
fortaleçam o ensino farmacêutico, o CFF 
promoveu o VIII Encontro Nacional de Coorde-
nadores de Cursos de Farmácia, entre os dias 
17 e 19 de outubro, em Brasília. Participaram 
das discussões integrantes dos conselhos 
regionais e das faculdades de Farmácia 
de várias instituições de ensino do país. 
O  C R F/ M G  f o i  r e p r e s e n t a d o  p e l o 
vice-presidente Claudiney Ferreira, que 
também é professor no curso de Farmácia de 
uma instituição de ensino superior de Belo 
Horizonte, além do coordenador da Comissão 
Assessora de Ensino, Danilo Matos.

Com o tema “Diretrizes Curriculares e as 

Coordenadores de curso de Farmácia de todo o Brasil se encontraram em Brasília para debater a qualidade do ensino farmacêutico; Minas Gerais foi representada 
pelo vice-presidente do CRF/MG, Claudiney Ferreira

Fotos: Ioasikasu Maeda
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práticas farmacêuticas”, o encontro debateu 
o panorama da formação farmacêutica e o 
impacto da implantação do Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) 
na melhoria da qualidade dos cursos.

Contribuições de Minas Gerais

Após o encontro em Brasília, o CRF/MG 
ampliou as discussões sobre o assunto no III 
Encontro Mineiro de Coordenadores de Curso 
de Farmácia e Educação Farmacêutica, 
realizado no dia 31 de outubro, em Belo 
Horizonte. Com a proposta de compreender 
o quadro atual da educação farmacêutica 
em Minas Gerais - que é o segundo estado 
do país em número de oferta de cursos de 
Farmácia - o evento reuniu 23 represen-
tantes de instituições de ensino superior em 
atividade no Estado. 

Organizado pela Comissão Assessora 
de Ensino, o encontro possibil i tou a 
discussão de assuntos relativos à formação 
acadêmica nas áreas de análises clínicas, 
empreendedorismo, além dos estágios 
supervisionados e das Farmácias-escola.   
Entre os questionamentos apresentados 
pelos coordenadores de curso está a carência 
de conteúdos em áreas administrativas 
durante a formação acadêmica, resultando 
na dificuldade de os profissionais abrirem e 
gerenciarem seus próprios negócios. A falta 
de experiência profissional dos professores 
também foi apontada como um dificultador 
no processo de aprendizagem, assim como 

a fragilidade da educação básica no Brasil e 
o baixo desenvolvimento de competências e 
habilidades para o varejo farmacêutico.

Segundo a diretora Rigleia Lucena, o  
CRF/MG vê como urgente a discussão da 
qualidade do ensino e a sua importância 
para a formação dos futuros farmacêu-
ticos. Ela enumerou as ações promovidas 
para contribuir com a educação continuada 
dos profissionais, como fóruns, seminários, 
cursos e palestras, por meio dos quais os 
farmacêuticos atualizam seus conheci -
mentos e se preparam para exercer suas 
atividades com mais rigor e profissionalismo. 

“Se é responsabilidade das instituições de 
ensino formar profissionais comprometidos 
com a ética e a disciplina na prestação de 
serviços farmacêuticos, o CRF/MG assumiu 
a responsabilidade de oferecer atualização 
aos seus farmacêuticos. Só com o Capacifar, 
já são mais de sete mil profissionais capaci-
tados, em 30 cidades diferentes. O CRF/MG 
e as instituições de ensino são parceiros 
nesta empreitada”, destacou. 

Ao final do encontro, os coordenadores 
criaram uma rede de relacionamento 
online para trocar novas informações e 
experiências. As propostas levantadas 
durante as discussões vão nor tear os 
trabalhos da Comissão Assessora de 
Ensino, do CRF/MG e do CFF na sugestão de 
melhorias junto ao Ministério da Educação. 

CURSOS DE 
FARMÁCIA

 NO BRASIL

46 cursos
em 1998

416 cursos
em 2012

1º São Paulo

101
2º Minas Gerais

64
3º Paraná

36
4º Rio de Janeiro

36
5º Rio Grande Sul

24

Ranking nacional de oferta de cursos de Farmácia
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Das diversas áreas de atuação do profissional farmacêutico, a 
farmácia industrial é uma das que mais crescem no país. Dados do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) apontaram um 
crescimento de 1,8% da indústria brasileira no segundo semestre 
de 2011, em comparação ao mesmo período de 2010. Entre os 16 
setores que obtiveram aumento na produção industrial, o segmento 
farmacêutico se destacou, apresentando uma alta acumulada de 
2,4%.

Percebendo a grande possibilidade de atuação do profissional na 
indústria farmacêutica e a escassez de capacitações específicas 
para esse setor, o CRF/MG fi rmou parceria com a U.S. Pharmacopeia 
para realizar o USP User Forum: Validação de Métodos Analíticos, 
que reuniu mais de 100 pessoas, entre farmacêuticos, estudantes e 
profi ssionais que atuam no segmento de farmácia industrial. 

“É a primeira capacitação do CRF/MG que partici po 
e adquiri conhecimentos que vão me ajudar a gerenciar  
o  controle da qualidade na indústria onde trabalho. É 

importante conhecer as formas 
de pesquisa, o desenvolvimento 
de métodos de controle de 
qualidade e as legislações 
existentes no Brasil e nos 
Estados Unidos quanto ao 
tema.
Tauana Bandeira Rocha
Farma. de produtos 
químicos da RMBH

“Atuo com controle de qualidade de medicamentos desde que 
me formei e sinto que é uma área carente de capacitações como 
essa. É fundamental que os profissionais se unam para discutir os 

assuntos pertinentes à profissão. Acredito 
que o exercício pleno da atividade 
farmacêutica envolve, além de estar inscrito 
profissionalmente, partici par de forma 
ativa dentro do conselho de classe.”
Fernando Henrique A. Nogueira
Doutorando em Controle de Qualidade 
de Medicamentos e Cosméticos pela 
UFMG, professor da faculdade Pitágoras 
e membro da Farmacopeia Brasileira

A palavra é sua

Parceria entre CRF/MG e U.S. Pharmacopeia garante capacitação para 
farmacêuticos do setor industrial, área em ascensão no Brasil

A indústria em foco
O evento, que também contou com o apoio 
da empresa Las do Brasil, foi ministrado 
pela Ph.D. Margareth Marques, no dia 
26 de setembro, no Centro Universitário 
Newton Paiva, em Belo Horizonte. Foram 
apre s ent ada s  a s  p r inc ip a i s  fon te s 
de informações disponibilizadas pela 
Pharmacopeia Americana e os cuidados 
especiais que devem ser tomados para o 
controle de qualidade dos medicamentos.

Segundo a  re so lução 387/2002 do 
Conselho Federal  de Farmácia,  que 
regulamenta as atividades do farmacêutico 
na indústria, todo o processo de fabricação 
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 “O curso me apresentou novas informações que, 
geralmente, só os profissionais que trabalham diretamente 
no controle de qualidade têm acesso. Como preciso cobrar 

esse procedimento e validar as 
documentações na importadora 
de medicamentos em que atuo, 
é importante saber de forma 
mais aprofundada como 
esse processo de controle de 
qualidade é realizado.”
Júlia Cecília Pereira Coura
Farma. de importadora de 
medicamentos de BH

de medicamentos é de competência privativa desse 
profissional. Essa capacidade vem acompanhada de 
grandes responsabilidades, já que ele deve assegurar a 
produção de produtos farmacêuticos puros e efi cazes, 
evitando o risco de contaminações ou misturas de 
outras substâncias, e exigindo o correto cumprimento 
das Boas Práticas de Fabricação em todas as etapas.

Para o presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, o 
profissional precisa estar preparado para trabalhar 
com as novas tecnologias presentes nas indústrias. 
“Esse fórum foi o primeiro passo para uma série de 
capacitações do CRF/MG que serão realizadas em 
parceria com a Pharmacopeia Americana. O nosso 
objetivo é melhorar a qualidade do trabalho do 
farmacêutico industrial, discutindo os melhores métodos 
e os avanços existentes na área”, explica. 

Em setembro e outubro, o CRF/MG inaugurou 
novas turmas do curso que está levando 
capacitação a milhares de farmacêuticos do 
Estado. No dia 15 de setembro, foi inaugurado 
o Capacifar Análises Clínicas nas cidades de 
Carangola e Ipatinga. As primeiras aulas foram 
sobre “Microbiologia Clínica” e “Gestão e 
Garantia de Qualidade”. Ao longo dos cinco 
módulos do curso, os alunos também terão 
aula de “Administração Estratégica e Marketing 
L abo ra to r ial ”,  “ Paras i tolo gia Cl ínica ” e 
“Hematologia Clínica”.

No dia 20 de outubro, foi a vez de a cidade de 
Alfenas, no Sul de Minas, receber o Capacifar 
Farmácia Hospitalar. O professor Sandro Aurélio 
Brasileiro ministrou palestra sobre a “Gestão 
de Estoque de Produtos Farmacêuticos. Os 
temas “Mapeamento de Processo e Gestão 
pela Qualidade”, “Processo de Dispensação 
De scen tral iz ada e M a ter iai s  Es p eciai s ”, 
“Gerenciamento de Risco” e “Implantação 
da Farmácia Clínica no Âmbito da Farmácia 
Hospitalar” também serão discutidos no curso.

É a primeira vez que os cursos de Análises Clínicas 
e Farmácia Hospitalar são realizados fora de Belo 
Horizonte. Para a tesoureira do CRF/MG, Rigleia 
Lucena, a iniciativa é uma forma de diminuir 
distâncias entre a entidade e os farmacêuticos 
que atuam em outras regiões de Minas. “Nos 
empenhamos em reverter a anuidade paga pelos 
farmacêuticos em benefícios para a própria 
categoria. E a melhor maneira de fazer isso é 
democratizando o acesso às capacitações de 
qualidade para os colegas farmacêuticos de 
várias regiões do Estado”. 

Análises Clínicas e
Farmácia Hospitalar chegam

a outras regiões de Minas
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Atendendo ao compromisso de levar atualização profissional ao maior número de farmacêuticos do Estado, o 
CRF/MG percorreu, nos últimos três meses, as principais cidades de Minas com capacitações voltadas para as áreas 
de farmácia magistral e comunitária.

Com foco na área magistral, o Conselho, em parceria com a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais 
(Anfarmag/MG), ministrou cursos e palestras sobre legislação, gestão de pessoas e aspectos comuns à atividade 
nas cidades de Varginha, Ipatinga, Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, Belo Horizonte, Contagem e Governador 
Valadares. 

Para os farmacêuticos que trabalham com farmácia comunitária, as capacitações foram sobre asma, diabetes, 
aplicação de injetáveis, interações medicamentosas e gestão de pessoas, nas cidades de Conselheiro Lafaiete, Pouso 
Alegre, Uberaba, Lavras e Ituiutaba. 

CRF/MG promove 
capacitações em todo o Estado

Ivan da Gama Teixeira, no dia 27 de outubro, palestrou 
sobre a RDC 67 em Governador Valadares

Também no dia 20 de outubro, Conselheiro 
Lafaiete foi contemplada com capacitação sobre 

a asma, ministrada por Daniel Ramos

Ivan da Gama Teixeira, no dia 27 de outubro, palestrou Em outubro, dia 20, a cidade de Ituiutaba recebeu palestra 
sobre gestão de pessoas, ministrada por Bedsen Rocha

Em outubro, no dia 20, Luis Antonio Paludetti 
palestrou sobre formas nutricionais em Contagem

a asma, ministrada por Daniel Ramos
sobre gestão de pessoas, ministrada por Bedsen Rocha

No dia 11 de agosto, a cidade de Varginha recebeu a 
palestra de Ivan da Gama Teixeira, sobre “Aspectos da 

RDC67: Técnicas que minimizam riscos sanitários envolvidos”

sobre gestão de pessoas, ministrada por Bedsen Rochasobre gestão de pessoas, ministrada por Bedsen Rocha

No dia 29 de setembro, foi a vez de Belo Horizonte 
receber a palestra da professora Ana Maria Guimarães, 
sobre “Gestão de Pessoas: Evolução e Complexidade”

Alegre, Uberaba, Lavras e Ituiutaba. 

Ipatinga, no dia 18 de agosto, foi sede da 
palestra sobre “Um Foco nos Processos Críticos da 
Manipulação de Medicamentos Individualizados”

Em Uberlândia, Ivan da Gama Teixeira ministrou 
palestra no dia 25 de agosto sobre “Aspectos da RDC67: 
Técnicas que Minimizam Riscos Sanitários Envolvidos”
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Capacitação profissional

Palestra ensina a reconhecer 
medicamentos falsificados

Para evitar falsificações, verifique na embalagem do medicamento:

O CRF/MG, em parceria com a Associação da Indústria Farmacêutica em Pesquisa (Interfarma) e Polícia Militar de 
Minas Gerais, promoveu em Uberaba, no dia 22 de outubro, palestra com tema “Medicamento Ilegal: Um Grave 
Problema de Saúde Pública”. 

A capacitação teve como objetivo a instrumentalização dos profissionais farmacêuticos do Triângulo Mineiro no 
reconhecimento de medicamentos falsificados e na responsabilidade criminal que envolve os produtos submetidos à 
Vigilância Sanitária. 

A palestra, ministrada por Monica Hattori, especialista de proteção ao produto da Eli Lilly do Brasil, Alberto Santos, 
gerente de segurança corporativa da Pfizer, e Marco Falcão, gerente de segurança ao produto da Sanofi Aventis, 
debateu a visão geral dos produtos ilegais e seus impactos ao paciente. Depois da abertura, foram demonstrados 
meios de como fazer a identificação de medicamentos verdadeiros de diferentes laboratórios, como Bayer e Pfizer, 
para que não ocorram riscos de serem comercializadas substâncias ilegais. 

Se o número do lote, que vem
impresso na parte de fora, é igual ao que
vem impresso no frasco ou na cartela interna

Se não há rasgos,
rasuras, ou alguma
informação que tenha
sido apagada ou
raspada
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               Se consta o número do
       registro do medicamento no
Ministério  da Saúde

Se consta o nome do farmacêutico 
responsável pela fabricação e o número de 
sua inscrição no Conselho Regional de 
Farmácia. O registro do farmacêutico deve 
ser do mesmo estado em que a fábrica do 
medicamento está instalada
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Os eleitores de Minas Gerais reconheceram nas urnas 
a importância social do farmacêutico e elegeram, no 
dia 7 de outubro, um grande número de profissionais 
para cargos do Executivo e Legislativo das cidades 
mineiras. Ao todo, 44 farmacêuticos foram escolhidos 
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, segundo dados 
divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais (TRE/MG). Este é um dos resultados mais 
expressivos conquistados pela categoria. Nas últimas 
eleições municipais, em 2008, foram eleitos apenas 4 
prefeitos e 4 vereadores farmacêuticos. 

Em 2012, dos 15 farmacêuticos que se candidataram a 
prefeito, 10 conseguiram o maior número de votos. Nas 
vice-prefeituras, 4 dos 7 farmacêuticos que disputaram 
conseguiram se eleger. Os números também foram 
positivos nas Câmaras Municipais, onde 30 dos 116 
candidatos farmacêuticos foram eleitos. 

Os bons resultados demonstram o crescimento da 
articulação da classe farmacêutica no cenário político 
mineiro. Ao disputar as eleições, os profissionais se 
apresentam como protagonistas na luta pelo fortaleci-
mento da categoria e na defesa do direito à saúde. A 
representação farmacêutica nas esferas de poder pode 
ajudar a aumentar o acesso ao medicamento com a 
devida assistência farmacêutica, evitando retrocessos 
e prejuízos à Saúde Pública no que se refere à dispen-
sação de medicamentos. 

Ao eleger farmacêuticos como seus representantes, 
a população reconhece que a formação ampla e a 
perspectiva humana da profissão são ferramentas 
necessárias para a defesa dos aspectos ligados à 
assistência farmacêutica, sob uma ótica humanística 
voltada para o bem estar coletivo. 

Eleição de grande número de farmacêuticos em 2012 consolida 
a atuação do profissional no cenário político mineiro

“Parabenizamos todos os farmacêuticos que tiveram a 
iniciativa de disputar cargos eletivos, em especial os que 
se consagraram vencedores, e desejamos que todos façam 

um bom trabalho como protagonistas e defensores do 
direito à saúde.”

Vanderlei Machado – presidente do CRF/MG

PELA PORTA DA FRENTE

*Fonte: TRE/MG

FARMACÊUTICOS ELEITOS*

2008 2012

10

4

20122008

4

30

Prefeitos Vereadores

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, comemorou 
o desempenho dos farmacêuticos nas urnas e parabe-
nizou os colegas eleitos. “Ingressar na vida pública é prova 
de comprometimento com os interesses coletivos em 
detrimento dos individuais. Merece todo o nosso respeito 
quem chama para si a responsabilidade de representar a 
sociedade e recebe dela a autorização para exercer essa 
representação. É motivo de muita alegria perceber que a 
categoria farmacêutica tem se convencido da importância 
do seu papel social e reivindicado cada vez mais espaço”.



PREFEITOS
Álvaro Mariano Júnior
Juruaia

Arthur Maia Amaral
Luminárias

Antônio Geraldo Alves
Divinésia

Benedito Porfírio Borges
Silvianópolis

Eduardo Tyroni  de Alcantara
Crucilândia

Elivelto Carvalho
Turvolândia

Geraldo Flávio de Andrade
Braúnas

Gilmar Teixeira Nery
Itaipé

Maria Jucélia Baesso Procaci
Santana de Cataquases 

Wiliam Cadorini
Elói Mendes

VICE PREFEITOS
Carlos Henrique Galvão
Carmo da Cachoeira

Jaime Paulo de Almeida
Porteirinha

Sebastião Jader Maurício Maia 
Patis

Kleber Henrique  Martins
Ibiaí

VEREADORES
Adriano Cesar Pereira Braga
Pouso Alegre

Alessandro Moreira Dias
Santa Rita de Minas

Aline Aires de Souza
Lagoa Santa

Andrea Candida P. Afoumado
Aimorés

Carlos Guiduci Soares Filho
Rio Doce

Carlos Guimarães Prado
Rio Manso

Demetrius Tadeu Sartoris
Careaçu

Elmar Humberto Goulart
Uberaba

Flávio Rodrigues Gouveia Jr
Areado

Gilberto Guimarães Barreiro
Pouso Alegre

Hermínio Oliveira Medeiros
Sto Antônio do Grama

Jaime Prado Bardy
Juruaia

João Bosco Chaves Junior
Alagoa

João Pereira da Fonseca
Pedra do Indaiá

Leandro Antônio Borges
Campestre

Leles José de Lima
Uberlândia 

Lino Soares Fonseca Neto
Mirabela

Luiz Augusto de Moraes
Cambuí

Luiz Augusto de Limas Freitas
Corinto

Luiz Fernando Hosken Fonseca
Santa Bárbara

Maflavia Aparecida Ferreira
Itaobim

Maísa Lopes de Oliveira
Congonhal

Martim Rodrigues dos Santos
Santo Antônio do Monte

Roberta Ferreira de Sousa
Água Comprida

Rodrigo Moraes Lamounier
Candeias

Rosary Mendes R. Oliveira
Brasília de Minas

Roseli Marciano Fabrício
Santana do Jacaré

Sérgio Antônio da Fonseca
Cássia

Sergio Kennedy Sales
Passa Quatro

Thiago Siqueira Marques
Delfim Moreira

Prefeitos
Vice-prefeitos
Vereadores
Prefeito e vereador

Juruaia
Areado

Cássia

Água
Comprida

Uberaba

Uberlândia

Luminárias

Carmo da
Cachoeira

Pedra do Indaiá

Candeias
Santana do Jacaré

Santo Antônio
do Monte

Campestre

Elói
Mendes

Silvianópolis
Congonhal

Pouso Alegre

Turvolândia

Careaçu

Cambuí

Divinésia

Aimorés

Rio Doce

Santo Antônio
do Grama

Rio Manso

AlagoaPassa
QuatroDel�m

Moreira

Santana de
Cataguases

Santa Rita
de Minas

Santa Bárbara

Lagoa
Santa

Braúnas

Corinto

Itaipé

Porteirinha

Patis

Mirabela

Ibiaí

Brasília de
Minas

Itaobim

Crucilândia

Conheça os
FARMACÊUTICOS
ELEITOS
em 2012 
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Entrevista

A que você atribui a sua reeleição?

Atribuo a minha reeleição a um trabalho sério e de muita dedicação. Ao 
longo desses quatro anos, nós quebramos o paradigma de Luminárias, 
modificando toda a sua estrutura administrativa. A começar pelas 
contas da Prefeitura, que passaram a ser aprovadas pelo Tribunal de 
Contas de Minas Gerais. Nós arrumamos a casa e a coisa começou a 
fluir. O resultado disso está nas urnas. Vencemos porque o trabalho foi 
bem feito e a continuidade agora é muito mais fácil de acontecer. 

Quais foram seus carros-chefe no primeiro mandato? 

Investimos muito na Saúde, Assistência Social e Agricultura. 
Especificamente na área da Saúde, fiz questão de implantar uma 
assistência farmacêutica de qualidade. Antes de assumir a Prefeitura, 
eu trabalhava como farmacêutico na minha drogaria. Alguns chegavam 
a dizer que eu não ia liberar medicamentos no posto de saúde porque 
era empresário do setor e não ia querer concorrência. Lógico que isso 
nunca aconteceu. Muito pelo contrário, nós trabalhamos muito para 
melhorar o acesso da população ao medicamento. Fizemos a farmácia 
hospitalar funcionar de fato, com a contratação de um farmacêutico 
durante todo o horário de funcionamento e a estruturação de uma 
boa equipe de trabalho. Também criamos a Vigilância Sanitária, que 
antes não existia. Na parte administrativa, mudamos a forma de licitar 
os medicamentos. Em vez de dar desconto na lista ABC Farma, como 
é o usual, implantamos, desde o primeiro ano, o pregão presencial 
por menor preço, por item, exigindo padrão de qualidade. Com isso, 
nós passamos a comprar os medicamentos a preços muito baixos, 
substituindo os de referência por genéricos, e garantindo o mesmo 
padrão de qualidade.

Trabalho reconhecido

urnasna
s

O conselheiro do CRF/MG, Arthur Maia Amaral, é exemplo de farmacêutico comprometido com o 
bem-estar da cidade onde vive. Após quatro anos de muito trabalho, ele acaba de ser reeleito prefeito de 
Luminárias, no Sul de Minas, município com aproximadamente 6 mil habitantes. Formado na Universidade 
Federal de Alfenas, Arthur Amaral é proprietário da Drogaria Zilma, inaugurada há 64 anos pelo seu avô, 
Arthur Moura Maia, também farmacêutico e ex-prefeito de Luminárias. Em entrevista à Farmácia 
Revista, ele fala dos desafios do gestor público e da importância do papel social do farmacêutico. 

Foto: Divulgação
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O que isso significou para a população? 

Isso significou que em muitas casas que eu entrei durante a 
campanha política vinha alguém me mostrar o medicamento 
que tinha conseguido pegar no posto de saúde. Alguns, 
inclusive, nunca tinham sido distribuídos antes. Tinha gente 
que gastava até R$250 por mês na farmácia. Agora, não 
gasta mais nada porque pega tudo no posto de saúde. 

Você, como gestor, percebeu logo a importância do 
farmacêutico nas equipes de saúde? 

Claro. Às vezes o prefeito pensa que não deve contratar 
farmacêutico por causa do custo. Ao contrário. A economia 
que a mão de obra qualificada proporciona é muito maior que 
a despesa na folha de pagamento. Quando nós entramos na 
Prefeitura, enchemos uma caminhonete de medicamento 
vencido. Desde que contratamos um farmacêutico, isso 
nunca mais aconteceu. O controle de estoque é feito como 
rigor e o medicamento só é liberado pelo 
farmacêutico. A dedicação do farmacêutico 
também foi fundamental para vencer 
a burocracia e garantir acesso aos 
medicamentos de alto custo. Hoje, tenho o 
orgulho de dizer que o posto de Luminárias 
tem a devida assistência farmacêutica. 

Quais são as suas metas para o segundo mandato? 

Vamos inaugurar uma unidade do Programa Rede Farmácia 
de Minas no início do ano que vem. Também estamos 
estruturando o PSF (Programa de Saúde da Família) e uma 
UBS (Unidade Básica de Saúde), que vão cobrir 100% do 
município. Estamos fazendo uma clínica de reabilitação 
fisioterápica, que é uma grande demanda da população, e 
tentando cobrir a questão da falta de médicos, que é um 
problema que todos os prefeitos do Brasil enfrentam. A área 
da Saúde é um desafio para qualquer gestor público, porque 
todo investimento que é feito, no fim das contas, ainda é 
pequeno perto da necessidade do povo. A gente tem que 
definir um foco e trabalhar muito. 

Você foi eleito muito jovem e já caminha para o seu 
segundo mandato. Certamente traz consigo a importante 
tarefa de fortalecer a imagem do farmacêutico e a sua 
importância para a promoção da saúde. Como tem sido a 
sua atuação no sentido de construir um cenário favorável 
à consolidação desse espaço para a profissão?

Quem entende de medicamento é o farmacêutico. Logo no início 
do mandato, fizemos uma política pública de atenção básica de 
prevenção e promoção da saúde. O farmacêutico entrou em toda 
essa política e fez a diferença na vida de muita gente. Economizou 
dinheiro para a Prefeitura, que pôde investir mais, e melhorou a 
qualidade de vida da população com a assistência farmacêutica. 
Independente de exercer um cargo público, o farmacêutico 
desempenha um importante papel social. A nossa profissão já faz 
de nós uma liderança popular e um agente político nato. 

Qual a importância de o farmacêutico atuar na política? 

Enorme. A farmácia, principalmente no interior, é um ponto 
de referência. Todo mundo vai lá. O farmacêutico, então, fica 
sabendo dos problemas das pessoas, da cidade, e o que tem que 
ser feito para melhorar. É ele quem conversa com todo mundo, 
quem acompanha o dia a dia do paciente. Por isso, tem muita 

responsabilidade. Na política, não se trata 
somente de ganhar espaço e fortalecer 
a categoria, mas também de retribuir à 
população a confiança depositada nela. 
Uma vez eleitos, temos que trabalhar 
muito para dar mais credibilidade à 
profissão. Com mais farmacêuticos na 
política, fazendo um bom trabalho, mais 
visibilidade a nossa classe terá. 

Como prefeito, você mantém constantes articulações 
políticas com outros representantes dos poderes Executivo 
e Legislativo, em níveis estadual e federal. Quais são as 
principais resistências encontradas no meio político para 
garantir que o farmacêutico seja reconhecido como agente 
promotor de saúde?

Em 2011 eu consegui, junto com o deputado Odair Cunha, marcar 
uma audiência com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em 
que foi toda a diretoria do CRF/MG. Na reunião, cobramos maior 
participação do farmacêutico nas equipes de saúde. Temos 
trabalhado muito nesse sentido. Mas acho que nós, farmacêu-
ticos, temos que nos impor mais. Cada um tem que fazer a sua 
parte. Como conselheiro do CRF/MG, procuro contribuir com a 
nossa profissão e percebo que temos que achar um meio termo 
entre a parte comercial e a assistência farmacêutica, sempre com 
muita ética profissional. Sou dono de drograria e sei como é difícil 
sobreviver no mercado de hoje. Não existe uma receita pronta, 
mas o profissional tem que participar das coisas que dizem 
respeito à sua profissão.

Independente de exercer um 
cargo público, o farmacêutico 
desempenha um importante papel 
social. A nossa profissão já faz 
de nós uma liderança popular 
e um agente político nato.
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Como a atuação farmacêutica pode contribuir para aumentar a 
 qualidade de vida dos pacientes na terceira idade

Estudo feito com três mil idosos com idade igual ou superior a 60 anos, beneficiários do INSS*, aponta que 83% dos 
idosos fazem uso de medicamentos. O mesmo levantamento indica que 35,4% dos participantes utilizam entre dois 
e cinco medicamentos por dia, fenômeno conhecido como polifarmácia. A incidência dessa prática é ainda maior de 
acordo com a idade. No grupo de 60 a 69 anos, 28,3% dos idosos relataram o uso de mais de um fármaco, enquanto 
que entre os maiores de 70 anos, o percentual subiu para 42,7%.

Quanto maior o número de medicamentos utilizados, maior é o risco do uso inadequado, esquecimento da dose 
ingerida ou confusão com os horários de administração. É preciso estar atento às características que normalmente 
os idosos apresentam, como dificuldade na audição e visão. Além disso, a memória medicamentosa pode já não ser a 
mesma, propiciando a administração equivocada de medicamentos, assim como a possibilidade de serem utilizados 
em duplicidade. 

Viver
MELHORMAIS e 

Em 2025, o Brasil será o sexto país 
do mundo com o maior número de 
idosos, no qual cerca de 35 milhões 

de pessoas deverão ter 65 anos ou mais. 
A projeção da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) reforça a necessidade de os 
profissionais de saúde se prepararem para 
atender cada vez melhor a esse público. 
O farmacêutico, que é o prof issional 
de saúde mais próximo da população, 
tem papel fundamental na busca de um 
envelhecimento saudável. Como autoridade 
máxima em medicamentos, cabe a ele 
orientar adequadamente sobre os riscos da 
automedicação e os efeitos adversos das 
substâncias utilizadas.

Com o avançar da idade, vão surgindo mudanças nos parâmetros 
fisiológicos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos 
fármacos. Portanto, é preciso promover uma permanente adequação 
dos esquemas posológicos e escolher os medicamentos de acordo 
com a individualidade de cada paciente. Além disso, os idosos 
também têm mais chances de desenvolver doenças causadas pelo 
próprio envelhecimento, aumentando a probabilidade de os medica-
mentos apresentarem maiores contraindicações. E por fazerem uso 
constante de substâncias para tratamentos diversos, a interação 
medicamentosa pode ocorrer com maior frequência nessa população. 

Nas farmácias e drogarias, o farmacêutico deve esclarecer o paciente 
idoso sobre a importância da avaliação médica periódica, já que é 
comum surgirem intercorrências com os medicamentos utilizados 
durante o tratamento. Nestes casos, pode ser necessário adotar 
uma mudança de substância ou um ajuste da dose, assim como a 
prescrição de um número maior ou menor de medicamentos. 

Riscos de interações medicamentosas aumentam com a polifarmácia

*Estudos publicado na revista Cadernos de Saúde Pública da Fiocruz, em agosto, realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com a Universidade Federal de 
Viçosa (UFV) e a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz)
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Importância do farmacêutico 
A posição atuante do farmacêutico pode 
reduzir signif icativamente os erros de 
medicação entre os pacientes idosos. Uma 
das maneiras de facilitar a adesão à farmaco-
terapia é utilizar cores para a identifi cação 
de diferentes medicamentos ou símbolos 
que facilitem a assimilação do horário em 
que a fórmula deve ser ingerida – como um 
sol para medicamentos administrados de 
manhã e uma lua para os que devem ser 
ingeridos pela noite por exemplo.

As farmácias e drogarias também exercem 
importante papel social, já que os idosos 
costumam frequentar os locais com 
assiduidade em busca de medicamentos 
ou informações. O contato próximo com o 
farmacêutico e as orientações obtidas, tanto 
sobre o uso do medicamento, quanto sobre 
as próprias doenças, podem ser determi-
nantes no sucesso do tratamento e no 
controle de patologias crônicas. 

Vários são os tratamentos específicos 
para os idosos, bem como as prevenções 
de problemas de saúde. O farmacêutico 
deve estar sempre atualizado em relação à 
terapêutica destinada aos idosos, como os 
novos medicamentos e tratamentos, além 
dos problemas comuns a este grupo popula-
cional para que a orientação possa ser 
realizada com qualidade.

de pessoas deverão 
ter mais de 65 anos 
no Brasil, em 2025

35milhões
dos idosos 
fazem uso de 
medicamentos

83%
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A dengue é uma doença infecciosa aguda causada 
pelo vírus arbovírus, do gênero Flavivírus, e possui 
quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). 
É transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti 
infectado. De acordo com o Ministério da Saúde, os ovos 
do mosquito não são postos diretamente na água parada, 
mas milímetros acima de sua superfície. Dessa maneira, 
em recipientes com água, como pneus, tambores, pratos 
de vasos de planta, garrafas e latas, qualquer movimento 
na superfície provoca o rompimento dos ovos e defl agra o 

Com o início do período chuvoso, aumenta a preocupação com a proliferação dos casos de dengue. A doença, 
considerada endêmica em países tropicais como o Brasil, vem fazendo novas vítimas todos os anos. Segundo dados 
do Ministério da Saúde, só nos primeiros seis meses de 2012 foram registrados 431.194 mil casos no país. Apesar 
de ter apresentado redução de cerca de 44% em relação ao mesmo período do ano anterior, o número ainda é 
considerado alto e reforça a necessidade de promoção de medidas efetivas contra a doença. 

Pesquisadores de todo o mundo têm trabalhado na descoberta de vacinas que combatam o vírus que provoca a 
dengue. De acordo com estudo publicado na edição de 11 de setembro da revista médica The Lancelet, uma vacina 
desenvolvida por uma indústria farmacêutica francesa demonstrou efi cácia de 30,2% em um teste de fase 2, realizado 
com quatro mil crianças da Tailândia. 

No Brasil, o Instituto Butantan aguarda a aprovação da ANVISA e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para 
iniciar os testes clínicos em humanos de uma outra vacina. Após a aprovação, o Instituto poderá iniciar o recrutamento 
de voluntários nos quais a substância será experimentada. A vacina atua sobre os quatro tipos de vírus da dengue 
com a administração de apenas uma dose. Entretanto, o Ministério da Saúde estima que ela só esteja disponível para 
aplicação em 2015. Neste contexto, a melhor maneira de evitar o surgimento de novos casos ainda é prevenindo a 
proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. 

  DOENÇA DESAFIA PROFISSIONAIS DA SAÚDE

TODOS
CONTRA
DENGUE A GUERRA CONTINUA

ciclo de vida da larva, que se transforma em mosquito em 
poucos dias. As epidemias geralmente ocorrem no verão, 
durante ou imediatamente após os períodos chuvosos. 

O farmacêutico, que é o profissional de saúde mais 
próximo da população, tem papel fundamental na 
orientação sobre os sintomas da doença e o uso correto 
de medicamentos, principalmente os de venda livre. 
Devido ao papel social que exerce na comunidade, 
o profissional também deve ajudar a sensibilizar a 
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população para a importância de se eliminar 
os criadouros do mosquito. Para tanto, 
é preciso conhecer as características, 
sintomas e formas de tratamento da doença. 

Sintomas* 
Na forma clássica da doença, o quadro clínico 
é muito variável. A primeira manifestação é 
a febre alta (39º a 40º), de início abrupto, 
seguida de cefaleia, mialgia (dor muscular), 
prostração, artralgia (dor nas articulações), 
anorexia, astenia (sensação de fraqueza), dor 
retroorbital (no fundo dos olhos), náuseas, 
vômitos e exantema (manchas vermelhas 
pelo corpo). Geralmente os sintomas se 
manifestam a partir do terceiro dia após a 
picada do mosquito e a doença tem uma 
duração de 5 a 7 dias. Com o desapareci-
mento da febre, há regressão dos sinais e 
sintomas, podendo ainda persistir a fadiga. 

TODOS
CONTRA
DENGUEA GUERRA CONTINUA

Na Febre Hemorrágica da Dengue (FDH), os sintomas iniciais são 
semelhantes aos da dengue clássica, porém evoluem rapidamente 
para manifestações hemorrágicas, derrames cavitários, instabilidade 
hemodinâmica e/ou choque. Os casos típicos da FHD são caracte-
rizados por febre alta, fenômenos hemorrágicos, hepatomegalia e 
insuficência circulatória. A principal característica fisiopatológica 
associada ao grau de severidade da FHD é a efusão do plasma, 
que se manifesta por valores crescentes do hematócrito e da 
hemoconcentração. 

A comprovação laboratorial das infecções pelo vírus da dengue é feita 
pelo isolamento do agente ou pelo emprego de métodos sorológicos. 
O método mais específico para determinação do sorotipo respon-
sável pela infecção é o isolamento. A coleta de sangue deverá ser 
feita em condições de assepsia, de preferência no terceiro ou quarto 
dia do início dos sintomas. Os testes sorológicos complementam o 
isolamento do vírus e a coleta de amostra de sangue deverá ser feita 
após o sexto dia do início da doença. 
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Tratamento*
Na dengue clássica, a medicação é sintomática, 
podendo ser utilizados analgésicos e antitér-
micos. Os medicamentos à base de ácido 
acetilsalisílico e de salicilamida não devem ser 
ministrados, pois possuem substâncias com 
atividade anticoagulante em sua composição, 
podendo agravar as manifestações, especial-
mente quando se tratar de doença hemorrágica. 
O paciente deve ser orientado a permanecer em 
repouso e hidratação imediata.

Na Febre Hemorrágica da Dengue, os pacientes 
devem ser observados cuidadosamente para a 
identifi cação dos primeiros sinais de choque. O 
período crítico ocorre durante a transição da fase 
febril para a afebril, que geralmente acontece 
após o terceiro dia da doença. Em casos menos 
graves, quando os vômitos ameaçarem causar 
desidratação ou acidose, ou houver sinais de 
hemoconcentração, a reidratação pode ser feita 
em nível ambulatorial.

*Medicamentos que devem ser 
evitados em caso de dengue:

Uma vida dedicada aos farmacêuticos
Muito trabalho e dedicação marcaram a trajetória da assistente administrativo 
Anair Coelho de Oliveira, carinhosamente chamada de Naná pelos 
farmacêuticos e colegas de CRF/MG. Após 35 anos de serviço prestado à 
categoria, ela se desligou dos quadros da entidade para trilhar novos caminhos 
pessoais e profi ssionais. 

Contratada para o cargo de datilógrafa no dia 12 de abril de 1977, Naná foi a 
funcionária que trabalhou por mais tempo na entidade. Ela também atuou no 
setor de Arquivo e encerrou suas atividades no Registro, onde emitiu a Carteira 
de Identidade Profissional de milhares de farmacêuticos. Por sua dedicação, 
recebeu duas homenagens do CRF/MG: uma em 2002 e outra em 2011, durante 
a solenidade em comemoração aos 50 anos da entidade. 

Em sua despedida, o presidente Vanderlei Machado agradeceu pelo empenho e 
cuidado que ela sempre manteve para com a categoria farmacêutica e desejou sucesso em sua nova trajetória. “Quando fui 
conselheiro pela primeira vez, em 1979, Naná já estava entre nós. Ela é uma de minhas referências de dedicação e amor ao 
trabalho. Em nome dos farmacêuticos, desejo muita sorte nessa nova fase de vida. Afi nal, para todo fi m, há um recomeço”. 

Princípio ativo Nome comercial

Ácido acetilsalicílico

AAS, AAS adulto, AAS infantil, 
Acetil, Ácido Acetilsalicílico, 
Ascedor, Acetisin, Aspirina 
Prevent, Aspirina Infantil, 
Aspirin, Alidor, Cardio AAS, 
Endosalil, Ecasil, Lafepe, 
Melhoral Infantil, Buferin, 
Somalgin, Somalgin Cardio, 
Ácido acetilsalicílico tamponado

Ácido acetilsalicílico 
e ácido Ascórbico

Aspirina C, Melhoral 
C, Termogripe C

Ácido acetilsalicílico 
e Cafeína

Alicura, Aspirina Forte, Doril, 
Fontol, Melhoral, Migrane, 
Sinutab, Superhist

Ácido acetilsalicílico em 
associação com outros 

princípios ativos

Alka-Seltzer, Antitermin, Cibalena 
A, Coristina D, Doloxene-A, Engov, 
Melhoral infantil, Prevencor, 
Sinutab, Sonrisal, Sonrisal 
Pó efervescene, Vasclin

Salicilamida em associações Benegrip, Coristina D

Estes medicamentos podem provocar sangramentos e aumentar acidez 
do sangue com consequente estado de choque nos casos mais graves, 
os quais exigem internação hospitalar imediata do doente para corrigir 

rapidamente o volume de fl uidos perdidos pelo organismo.

* Informações retiradas da cartilha Mobilização contra 
a dengue – orientação aos farmacêuticos – CRF/SP
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Presidente Vanderlei Machado se despede de Naná 
durante homenagem feita pelos funcionários
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- Ausência de registro do estabelecimento no CRF/MG 
(artigo 1º da Lei 6839/80);

- Não existência de farmacêutico responsável técnico 
(artigo 24 da Lei 38690/60);

- Ausência do farmacêutico responsável técnico (artigo 
21 da Resolução 522/09 do CFF).

- A defesa deve necessariamente ser assinada pelo sócio 
ou representante legal da empresa. Caso contrário, não 
terá validade legal;

- No documento devem constar a razão social, endereço, 
número do auto de infração e data da autuação;

- A defesa pode ser protocolada pessoalmente ou 
enviada pelos Correios para a sede do CRF/MG. A caixa 
postal está desativada;

- O prazo máximo para o envio é de até cinco dias úteis a 
partir do dia útil seguinte da data da autuação;

- Não são aceitas defesas enviadas por fax ou qualquer 
meio eletrônico (email, Área do Farmacêutico, etc).

FIQUE DE OLHO!

QUANDO É FEITA A ATUAÇÃO?

Ilu
st

ra
çã

o:
 F

áb
io

 J
ún

io

Sua empresa foi autuada?
Saiba como apresentar a defesa à gerência de Fiscalização

Sempre que um estabelecimento farmacêutico é visitado por fiscais do CRF/MG, o responsável legal ou o 
proprietário recebe um relatório com todos os detalhes da visita. Caso seja encontrada alguma irregula-
ridade, também é entregue um auto de infração, por meio do qual é possível reunir as informações para a 
elaboração de um possível recurso a ser encaminhado à gerência de Fiscalização.

Conheça as situações em que são lavrados os autos e as maneiras de apresentar a defesa:
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Remédios para doença pulmonar farão parte do SUS
Fonte: Agência Estado 

Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) passarão a receber medicamentos 
no Sistema Único de Saúde. Os remédios – budesonida, beclometasona, fenoterol, salbutamol, 
formoterol e salmeterol – estarão disponíveis dentro de 180 dias. A decisão foi publicada no Diário 
Ofi cial da União de 26 de setembro. 

Atualmente, não há remédios para pacientes com DPOC na rede pública de saúde, com exceção de 
alguns estados que oferecem medicamentos por conta própria. Serão ofertados também exames 
diagnósticos, oxigenoterapia domiciliar e vacina contra infl uenza. A equipe responsável pelo 
protocolo analisa a possibilidade da incorporação de mais uma droga ao tratamento, o titrópio. 

Segundo o Ministério da Saúde, as próximas doenças que deverão ter novas drogas incorporadas 
ao tratamento são esclerose sistêmica e síndrome nefrótica pulmonar. 

SUS terá cinco novos remédios contra artrite
Fonte: Folha de S. Paulo

O Ministério da Saúde vai incorporar à rede pública cinco medicamentos de ponta contra a artrite reumatóide, doença autoi-
mune que provoca infl amações graves e pode levar a incapacitações. Hoje há dez remédios no SUS contra a doença, sendo 
três da classe dos biológicos. 

Criados com tecnologias modernas e de ação mais específi ca, os biológicos são usados por pacientes com formas severa e 
moderada da doença e que não respondem ao tratamento tradicional. Em até seis meses, os outros cinco biológicos dispo-

níveis no país - abatacepte, certolizumabe pegol, golimumabe, tocilizumabe e 
rituximabe- passarão a ser oferecidos. 

 Nesse mesmo prazo, deve ser publicado o protocolo atualizado sobre a doença, 
com diretrizes para o tratamento. O ministério estima que pelo menos 30 mil 
pacientes possam ser benefi ciados com os novos remédios. Para especialistas, o 
universo pode se estender para até 120 mil. 

Novo tratamento para o câncer de próstata
utiliza medicamento aplicado a cada 6 meses

Fonte: CRF/SP 

O acetato de leuprorrelina, nome comercial Eligard, é um novo medicamento que pode ser usado para 
o paciente com câncer de próstata avançado, que já não pode ser tratado com cirurgia. A novidade 
deve chegar ao Brasil a partir de março do ano que vem. Neste tratamento, a medicação é aplicada 
a cada seis meses e os urologistas dizem que a periodicidade favorece a adesão ao tratamento e traz 
mais conforto ao paciente.

A nova medicação deve ser aplicada em uma injeção subcutânea e faz parte dos tratamentos usados 
na hormonioterapia. Todavia, até chegar ao mercado, o medicamento aguarda aprovação pela Anvisa. 
Apesar dos avanços na pesquisa, no Brasil a prevenção ainda se apresenta defi citária, pois os pacientes 
ainda estão sendo diagnosticados tardiamente. 

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), está previsto para este ano o surgimento de 
60.180 novos casos de câncer de próstata. A taxa de incidência é de 62,5 casos a cada 100 mil homens.
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Droga desenvolvida pela Fiocruz vira referência no combate à malária 
Fonte: Jornal Estado de Minas 

Uma combinação de medicamentos desenvolvida no Brasil para o combate à malária recebeu 
a pré-qualifi cação da Organização Mundial da Saúde (OMS) como terapia recomendada para 
uso em todo o mundo. Com a avaliação, a dose fi xa combinada (DFC) de artesunato e mefl o-
quina (ASMQ) pode ser usada em grandes ações promovidas por entidades como a Orga-
nização das Nações Unidas (ONU). A decisão deve causar impacto principalmente na Ásia, 
onde o tratamento passa por aprovação desde o ano passado. 

Os dois remédios são usados há 20 anos, mas foi apenas em 2001 que a OMS sugeriu que eles fossem combinados em um 
único comprimido. Juntos, têm um efeito mais forte e combatem a resistência do parasita Plasmodium, um dos maiores 
obstáculos no tratamento da malária. A Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) procurou, à época, o Instituto de 
Tecnologia em Fármacos Farmanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para desenvolver a fórmula. 

O comprimido levou cinco anos para ser desenvolvido e foi registrado no país em 2008, a dose fi xa também foi testada em 
um estudo do Ministério da Saúde realizado com 23,8 mil pacientes, quando foi aprovada. A combinação tem uma taxa de 
sucesso de 97%, causa poucos efeitos colaterais e não exige alimentação especial, como ocorre com outros medicamentos, 
além de ter menos casos de recaída.

Protocolo eletrônico dispensa envio de papéis à ANVISA
Fonte: ANVISA

Já está em funcionamento o protocolo on-line para Autorização de Funcionamento (AFE) e 
Autorização Especial (AE), para farmácias e drogarias. Em sua versão on-line, o peticiona-
mento da ANVISA passa a ser 100% eletrônico, sem a necessidade de envio em papel dos 
documentos. Apesar de ainda não ser obrigatório, a ANVISA recomenda que seja dada priori-
dade ao protocolo on-line, já que essa modalidade contribui para a redução do tempo neces-
sário para a análise técnica, que é feita por ordem cronológica. O peticionamento eletrônico 
também elimina os custos de postagem de documentos para as empresas e o deslocamento 
de pessoas para esta função. 

Droga ameniza atraso mental 
Fonte: Fonte: Jornal Estado de Minas 

A substância SRX209, também conhecida como arbaclofen, foi testada em dois estudos publi-
cados na revista científi ca Science Translational Medicine e pode ser a primeira descoberta para o 
tratamento da síndrome de Martin-Bell, conhecida também como síndrome do X frágil. Sem cura e 
originada de uma mutação genética, a síndrome é a causa conhecida mais comum do autismo e o 
segundo fator hereditário mais recorrente para o atraso mental. Sob o microscópio, o cromossomo 
X defeituoso parece quebrado e frágil, exatamente no local em que o gene FMR1 é mutante. 

Com isso, esse gene deixa de produzir sua proteína, chamada FMRP – uma das responsáveis por 
regular a intensidade das conexões cerebrais. Enfraquecidas, essas unções levam os indivíduos 
com o distúrbio a se tornarem hipersensíveis, especialmente a estímulos sociais. A arbaclofen 
foi capaz de amenizar esse quadro no primeiro teste em humanos com a síndrome, realizado por 
pesquisadores do Centro Médico de Chicago da Universidade Rush e da Universidade da Califórnia. 

Para o estudo, 63 pacientes tomaram o medicamento, ministrado oralmente, ou o placebo durante quatro semanas. Depois 
de um intervalo, a terapia foi invertida. Com a mesma duração, os dois períodos de tratamento foram comparados. Os 
dados determinaram que os pacientes que receberam o arbaclofen tiveram os sintomas de defi ciência para interação social 
reduzidos. O comportamento foi avaliado por meio de um questionário respondido pelos acompanhantes dos participantes. 
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Capacifar Análises Clínicas – Vale do Aço

Excelente a iniciativa dessa educação continuada. 
Reciclar se faz necessário e eu parabenizo 
os mentores do curso por isso. Espero que o 
Conselho Regional de Farmácia promova novos 
cursos de temas diversos. 

Ana Olívia Sena Souza Sales – via carta

Achei bem proveitosa a palestra em microbio-
logia, pois, por ser estudante da área, me 
permitiu maior conhecimento sobre essa área de 
atuação. O material apresentado é bem completo, 
ajudando tanto na vida profissional, quanto na 
individual. 

Polyenne de Souza Araújo – estudante 
da Unipac – via carta

Capacitação em Farmácia Magistral

O curso sobre prevenção de erros em medica-
mentos magistrais na Zona da Mata foi excelente 
em todos os requisitos, sendo de muito proveito 
para o nosso dia a dia na farmácia.

Cíntia Lomba Siqueira – via Fale Conosco

Capacifar Fitoterapia

A equipe do Capacifar está de parabéns por perceber as 
carências dos profissionais que participam do curso e buscar 
soluções. Aos que já se formaram há uns anos, foi ótima e 
necessária a revisão dos conceitos básicos, visto que a cada 
dia surgem novas descobertas. Acredito que toda a categoria 
só tem a ganhar se eventos como esse forem ofertados pelo 
menos uma vez ao ano. Parabéns aos organizadores, mais 
uma vez. 

Vanessa Andrade Bertolini – via Fale Conosco

Aguardarei ansiosamente pelos cursos novos do Capacifar, 
que vêm sempre acrescentando em nosso futuro profissional. 
Parabéns pela equipe.

Sulciani Campideli – via Facebook

Novo site 

Parabenizo os responsáveis pela mudança do site, que está 
facilitando a vida de muitos profissionais farmacêuticos. O 
nosso trabalho é árduo e nem sempre podemos ir ao CRF/MG 
para resolver coisas simples, que agora resolvemos pelo site. 
Mais uma vez, fica aí o elogio. Obrigada. 

Camila Nascimento Silva – via email
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