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CRF/MG promove dois 
fóruns inéditos no país: 
Farmacêuticos na Política e 
Farmácia Clínica no SUS

leva orientação à 
população, em 15 cidades



Conselho Regional de Farmácia
do Estado de Minas Gerais

editorial
Nº 57 - Edição Março / Abril / Maio de 2017SEDE

Regionais

Gerências

Capa:

Arte: Héllen Cota

“Medicamento é 
coisa séria” foi o 
tema da Campanha 
pelo Uso Racional 
de Medicamentos.
Página 18

Nesta edição, a Farmácia Revista registra informações sobre iniciativas inéditas realizadas por essa gestão, 
como a instituição da Comissão da Mulher Farmacêutica, a primeira no país entre as entidades de saúde; o 
Fórum Farmacêuticos na Política e o I Fórum de Farmácia Clínica no SUS-MG, entre outras ações.

A maioria dos projetos e eventos idealizados passa pela Comunicação do Conselho. Nesse setor, adubamos 
a semente que nos é dada, processamos o seu amadurecimento até concretizar o que nos foi solicitado.

Para isso, trabalhamos na criação das peças, na elaboração dos conteúdos que devem ser divulgados nas 
mídias do CRF/MG, na confecção de todo o material gráfi co e também na organização e cobertura dos 
eventos. Tudo isso para contemplar da melhor forma possível o maior interessado: o Farmacêutico!

Em equipe, por aqui, aprendemos um pouquinho a cada evento, a cada projeto, como os citados 
anteriormente e que noticiamos nessa edição, preparada com muito carinho. Esperamos que gostem!

14 - Gestão
Encontro de Associações de 
Farmacêuticos de Minas Gerais reúne 
representantes de várias entidades

24 - Congresso
Recheado de novidades, o 14CFBMG vai 
agregar dois congressos, um fórum e 
uma feira de negócios

42 - Comissões 
Assessoras
CRF/MG cria a primeira Comissão 
da Mulher Farmacêutica, do país

onde encontrar
12 – Projeto Rumo Certo leva 
informações sobre ética e 
legislações também para o interior 
do Estado

16 - Fiscalização do CRF/MG é 
elogiada no CFF

26 – Ex-presidente do CNS, 
Francisco Batista Júnior, fala sobre 
os benefícios da Farmácia Clínica 
no SUS

28 – Pioneiro no país, CRF/MG 
promove Fórum de Farmácia 
Clínica no SUS, em Teófilo Otoni

34 – Prescrifar é ministrado em 
Governador Valadares e Alfenas

45 – Educação em diabetes é 
tema do artigo da farmacêutica 
Beatriz Lott e da médica Janice 
Sepúlveda Reis
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Rua Urucuia, 48 - Floresta, Belo Horizonte/MG
Cep: 30.150-060
Tel.: (31) 3218-1000
Fax: (31) 3218-1001 e 3218-1002
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Atualize seu endereço pelo site do CRF/MG, 
acessando a Área do Farmacêutico

www.crfmg.org.brLeste de Minas
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e-mail: secao.leste@crfmg.org.br
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e-mail: comunicacao@crfmg.org.br

Financeiro: (31) 3218-1024 | 1025 | 1033
e-mail: cobranca@crfmg.org.br

Fiscalização, Orientação e Ética: (31) 3218-1017 | 1018 | 1030
e-mail: fiscalizacao@crfmg.org.br

Gerência Executiva: (31) 3218-1012
e-mail: administracao@crfmg.org.br

Infraestrutura: (31) 3218-1008 | 1020 | 1027 | 1032
e-mail: recursosmateriais@crfmg.org.br
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e-mail: registro@crfmg.org.br

Recursos Humanos: (31) 3218-1028
e-mail: pessoal@crfmg.org.br

Tecnologia da Informação: (31) 3218-1015 | 1034 | 1045 | 1046
e-mail: ti@crfmg.org.br
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e-mail: secao.norte@crfmg.org.br

Sul de Minas 
Rua Adolfo Olinto, 146 - Sala 306 - Centro
Pouso Alegre/MG - CEP: 37550-000
Telefax: (35) 3422-8552
e-mail: secao.sul@crfmg.org.br

Triângulo Mineiro
Av. Anselmo Alves dos Santos,
nº 40, Bairro Santa Maria
Uberlândia/MG - CEP: 38408-041
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: secao.triangulo@crfmg.org.br
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Com a Palavra

Conselho 
na Mídia

Abril
• Dia 6, sobre I Fórum de Farmácia 
Clinica no SUS, com o presidente 
Luciano Rena, no Portal de Noticias 
da Prefeitura de Teófi lo Otoni

• Dia 6, Jornal Diário de Teófi lo Otoni, 
sobre o Fórum de Farmácia Clínica no SUS

• Dia 6, TV Imigrantes, com a diretora 
Junia Célia de Medeiros, sobre I 
Fórum de Farmácia Clinica no SUS

• Dia 7, Jornal Poços Já, sobre 
antibióticos vencidos, com o gerente 
executivo José Alves Torres Júnior

• Dia 17, TV Globo Minas, sobre a compra 
de medicamentos com segurança, com 
a diretora Júnia Célia de Medeiros

• Dia 18, TV Alterosa, sobre os perigos 
dos medicamentos de uso restrito, com a 
assessora técnica Danyella Domingues 

• Dia 5, Jornal Bom Dia Minas, 
TV Globo, com a diretora 
Júnia Célia de Medeiros

• Dia 5, MGTV 1ª edição, 
TV Globo, com a diretora 
Júnia Célia de Medeiros

• Dia 5, Rádio CBN, com o 
presidente Luciano Rena

• Dia 5, TV UNEC, de Caratinga, 
com a diretora Gizele Leal

• Dia 5, TV Super Canal, 
de Caratinga, com a 
diretora Gizele Leal

• Dia 11, MGTV 1ª edição, TV 
Integração/TV Globo, de Juiz de 
Fora, com a diretora Gizele Leal

• Dia 5, Blog do PCO, sobre 
medicamentos genéricos, com 
o presidente Luciano Rena

• Dia 6, TV Globo Minas, sobre como 
entender bula de medicamentos, com 
a diretora Júnia Célia de Medeiros

• Dia 9, Doctum TV Universitária, sobre 
a importância da capacitação dos 
farmacêuticos, com a diretora Gizele Leal

• Dia 20, TV Unec, sobre a atuação 
do CRF/MG, com o presidente Luciano 
Rena e a diretora Gizele Leal 

• Dia 23, Inter TV, sobre a confi abilidade 
dos medicamentos genéricos, com a 
conselheira do CRF/MG Cleia Prado

• Dia 28, Inter TV, sobre plantas 
medicinais, com a farmacêutica 
Domitila Gonçalves 

Março

Maio

12 de maio
Uso Racional de Medicamentos

TV Alfenas

18 de abril - Perigos dos 
medicamentos de uso restrito

Jornal da Alterosa

23 de março
Medicamentos genéricos e bulas

Inter TV

11 de maio
Uso Racional de Medicamentos

MGTV 1ª edição

17 de abril - Dicas para a compra de 
medicamentos com segurança 

MGTV

25 de maio
Uso Racional de Medicamentos

InterTV

Uso Racional de Medicamentos

• Dia 12, TV Alfenas, 
com a vice-presidente 
Elaine Baptista

• Dia 25, InterTV, de 
Montes Claros, com o 
presidente Luciano Rena

• Dia 26, Jornal O Norte, 
de Montes Claros, com o 
presidente Luciano Rena

• Dia 27, UNIVAS, de 
Pouso Alegre, com 
a vice-presidente 
Elaine Baptista

• Dia 27, Rádio Difusora, 
de Pouso Alegre, com 
a vice-presidente 
Elaine Baptista

A transmissão das nossas Plenárias ao vivo 
pela fanpage no Facebook (facebook/crfminas) 
também foi outra forma de trazer o farmacêutico 
para mais perto do Conselho. Nossa iniciativa, 
inédita entre todos os CRF’s do país, tem feito 
grande sucesso e recebido elogios, uma vez 
que democratiza e permite àqueles que não 
conseguem estar presentes pessoalmente à 
reunião, participem e acompanhem os assuntos 
tratados em tempo real. 

As datas das Plenárias são divulgadas tanto 
no site quanto no Facebook do CRF/MG. 
Acompanhe e interaja! Todos os comentários 
são lidos e respondidos. Muitas vezes ao vivo, 
por um de nós, diretores. 

A construção do conceito de aproximação do 
CRF/MG como “Nossa Casa” foi meu objetivo no 
Conselho desde o inicio dos meus trabalhos como 
Conselheira, que com essas ações se consolida. 
Somos parceiros na busca de soluções em 
comum para o fortalecimento de nossa profi ssão!

Júnia Célia
de Medeiros
Secretária-Geral

Uma palavra que representa de maneira bastante forte a 
gestão que temos realizado é “aproximação”. A cada passo 
que damos o intuito é sempre, além de fortalecer nossa 
profi ssão, manter as portas abertas para os farmacêuticos. 
E nós, diretores, fazemos questão que essa aproximação 
conosco também seja facilitada. 

Seja em nossa Sede, em Belo Horizonte; nas seis Seções que 
possuímos ou nas muitas capacitações que oferecemos gratuita-
mente por todo o Estado, queremos ter a participação efetiva de 
todos os colegas, para seguirmos construindo um Conselho cada 
vez mais atuante e alinhado com os anseios dos profi ssionais. 

Na busca por estes objetivos retomamos, por exemplo, a 
entrega presencial das Carteiras de Identidade Profi ssional 
(CIP), por meio do projeto “Rumo Certo. Farmácia Legal”. Há 
alguns anos o documento estava sendo enviado somente 
pelo Correios. Porém, desde fevereiro, assumi o compro-
misso de recepcionar os farmacêuticos que ingressam à 
profi ssão, em uma cerimônia de entrega desse documento 
tão importante, que marca o início da carreira profi ssional e 
registra toda a nossa trajetória como farmacêuticos. 

O intuito é ir ao maior número possível de regiões para 
realizar, além da entrega da CIP, esclarecimentos sobre as 
principais leis que guiam a profi ssão, o mercado de trabalho 
e o papel do CRF/MG. 

Falando em rodar o estado, temos também conseguido 
levar ainda mais capacitações, todas gratuitas, para muitas 
cidades do interior. Tanto por meio do “Capacifar”, que 
oferece cursos, geralmente, de quatro, seis ou oito horas 
de duração; quanto do Prescrifar - curso em prescrição 
farmacêutica, com carga horária de 45 horas. 

É preciso ressaltar para você, colega farmacêutico, a importância 
de manter seu cadastro atualizado junto ao CRF/MG. Desta 
forma você recebe informações, por exemplo, destas capaci-
tações. Para isto, basta acessar a “Área do Farmacêutico”, no 
“Acesso Restrito” do site do CRF/MG (www.crfmg.org.br), depois 
clicar em “Informações Cadastrais”, e fazer as atualizações de 
e-mail, telefones e endereço. 

Aproximação e parceria

55

comum para o fortalecimento de nossa profi ssão!

Júnia Célia
de Medeiros
Secretária-Geral
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Gestão

ATIVO 31/03/2017 31/03/2016 AH PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/03/2017 31/03/2016 AH
Ativo Circulante 40.170.109,21    30.208.193,95    33% Passivo Circulante 10.146.575,43    8.256.381,79     23%
Caixa e Equivalentes de Caixa 22.206.081,78    17.029.115,65    30% Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 184.945,69        159.455,04        0%
Bancos Conta Movimento 103.912,29              369.040,22              -72% Pessoal e Encargos Sociais a Pagar 184.945,69              159.455,04              0%
Bancos Aplicação Financeira 22.102.169,49         16.660.075,43         33%

Créditos a Curto Prazo 17.747.150,02    12.903.671,89    38% Obrigações a Curto Prazo 328.800,95        306.516,73        7%
Créditos a Receber Empresas e Profissionais 17.747.150,02         12.903.671,89         38% Fornecedores 167.651,92              182.129,33              -8%

Consignações 161.149,03              124.387,40              30%
Demais Créditos a Curto Prazo 18.062,04          9.690,65            86%
Adiantamento Concedido a Pessoal e Terceiros 13.389,31                4.938,14                  171% Demais Obrigações a Curto Prazo 193.153,23        271.942,25        -29%
Outros Valores a Receber 4.672,73                  4.752,51                  -2% Transferências correntes -                           -                           0%

Outras obrigações 193.153,23              271.942,25              -29%
Estoques 198.815,37        265.715,76        -25%
Almoxarifado 198.815,37              265.715,76              -25%

Ativo Não Circulante 11.287.008,88    10.367.819,42    9% Provisões de Curto Prazo 9.439.675,56     7.518.467,77     26%
Ativo Realizável a Longo Prazo 1.916.084,74     1.369.020,56     40% Provisões Trabalhistas 924.479,72              782.806,99              -
Divida Ativa 981.809,27              387.523,70              153% Provisões para Risco Trabalhistas e Cíveis 4.047.497,23           2.722.212,90           -
Dívia Ativa Executada 831.108,14              874.783,08              -5% Provisão Cota-Parte 4.159.450,63           3.603.356,90           -
Depositos Judiciais 103.167,33              106.713,78              -3% Provisão Fundo de Assistência Profissional 308.247,98              410.090,98              -25%

Investimentos, Imobilizado e Intagível 9.370.924,14     8.998.798,86     4% Patrimônio Líquido 22.069.148,21    17.462.885,99    26%
Bens Móveis 843.107,51              976.367,82              -14% Resultados Acumulados 22.069.148,21         17.462.885,99         26%
Bens Imóveis 8.074.920,53           8.022.431,04           1%
Intangível 452.896,10              

Variação Patrimonial Diminutiva 10.312.576,57    9.733.818,35     Variação Patrimonial Aumentativa 29.553.971,02    24.590.563,94    

TOTAL 61.769.694,66    50.309.831,72    23% TOTAL 61.769.694,66    50.309.831,72    23%

Previsão Arrecadação Execução 31/03/2017 31/03/2016 AH
Receitas Correntes 27.833.880,45    17.841.248,77    64% Receitas Correntes 17.841.248,77    15.743.073,87    13%
Receitas de Contribuições 21.303.286,14         14.556.163,30         68% Receitas de Contribuições 14.556.163,30         13.166.333,63         11%
Receitas de Serviços 2.094.490,89           1.828.250,50           87% Receitas de Serviços 1.828.250,50           1.519.644,52           20%
Receitas de Dívida Ativa 323.213,75              130.364,08              40% Receitas de Dívida Ativa 130.364,08              157.639,23              -17%
Receitas Financeira 945.233,77              628.287,47              66% Receitas Financeira 628.287,47              484.223,16              30%
Outras Receitas Correntes 3.167.655,90           698.183,42              22% Outras Receitas Correntes 698.183,42              415.233,33              68%

Receitas de Capital 41.000,00          -                     0% Receitas de Capital -                           -                           
Alienação de bens 41.000,00                -                     0%

Subtotal 27.874.880,45    17.841.248,77    64% Subtotal 17.841.248,77    15.743.073,87    13%

Despesas Correntes 27.409.657,03    8.157.498,35     30% Despesas Correntes 8.157.498,35     7.414.979,94     10%
Despesas de Custeio 20.302.097,41         3.878.567,22           19% Despesas de Custeio 3.878.567,22           3.518.733,88           10%
Transferências Correntes 7.107.559,62           4.278.931,13           60% Transferências Correntes 4.278.931,13           3.896.246,06           10%

Despesas de Capital 465.223,42        1.840,00            0% Despesas de Capital 1.840,00            47.399,99          -96%
Investimentos 465.223,42              1.840,00                  0% Investimentos 1.840,00                  47.399,99                -96%

Subtotal 27.874.880,45    8.159.338,35     29% Subtotal 8.159.338,35     7.462.379,93     9%

Superávit Apurado xxxxxxxxxxx 9.681.910,42     Superávit Apurado 9.681.910,42     8.280.693,94     17%

LUCIANO MARTINS RENA SILVA - Presidente - CRFMG 11.850
GIZELE SOUZA SILVA LEAL - Diretora Tesoureira - CRFMG 16.053
NÁDIA NAIRA MACIEL COSTA - Gerente de Contabilidade - CRCMG 105.772/O

BALANCETE PATRIMONIAL DE VERIFICAÇÃO 1º TRIMESTRE 2017

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/03/2017 COMPARATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

LUCIANO MARTINS RENA SILVA - Presidente - CRFMG 11.850
GIZELE SOUZA SILVA LEAL - Diretora Tesoureira - CRFMG 16.053
NÁDIA NAIRA MACIEL COSTA - Gerente de Contabilidade - CRCMG 105.772/0

A diretoria do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) tem sido alvo de denúncias vazias 
feitas ao Ministério Público Federal (MPF), a maioria anônimas. São tão infundadas que o Ministério Público 
arquiva os processos sem mesmo iniciar a apuração, ou seja, indeferindo-os liminarmente.

Desde que essa diretoria assumiu, foram encaminhadas ao Ministério Público 13 denúncias. O CRF/MG 
respondeu a todas e, até o momento, oito foram arquivadas e outras cinco já foram devidamente respondidas 
documentalmente.

Um dos inquéritos civil público instaurado pelo MPF refere-se ao Portal da Transparência. Esse inquérito teve 
início em gestão anterior a atual. O acórdão foi cumprido e os dados encontram-se no Portal da Transparência 
deste Conselho, que pode ser consultado no site (www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/).

Foi ainda arquivado pelo Ministério Público questionamentos a respeito das diárias pagas aos diretores, como 
determina a Resolução 598/2014, do CFF e a Deliberação 006/2016, do Plenário deste CRF/MG.

Os diretores e demais Conselheiros, no exercício de cargos honorífi cos, têm direito ao recebimento de diárias, 
quando moram em outros municípios. Muitas vezes, é preciso pernoitar em Belo Horizonte, devido à intensa 
agenda de compromissos do Conselho, que se estendem até a noite.

Denúncias vazias
Ações e questionamentos contra a diretoria do
CRF/MG são arquivados pelo Ministério Público
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Encontro discutiu a criação de projetos e leis que benefi ciem a categoria e a população

Em formato inédito, o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) promoveu em março, o “1º 
Fórum Farmacêuticos na Política de MG”, quando reuniu farmacêuticos eleitos para cargos no Executivo e 
Legislativo municipal, de diversas regiões do estado. No último pleito foram eleitos 35 farmacêuticos, sendo 
sete prefeitos, oito vice-prefeitos e 20 vereadores. Farmacêuticos também ocupam cargos de secretários de 
Saúde nas cidades de Itajubá, Ubá, Viçosa, Itaipé e Monte Azul.

Participaram do fórum 10 políticos, sendo sete vereadores, um prefeito, um vice-prefeito e um secretário 
de Saúde.

Desde que idealizou esse encontro, o presidente do CRF/MG, Luciano Rena, destacou que a proposta era unir 
forças entre o Conselho e os eleitos, visando desenvolver projetos que benefi ciassem os profi ssionais nos 
municípios representados pelos farmacêuticos políticos.

“O crescimento da atuação dos farmacêuticos na esfera municipal é muito importante e abre espaço para 
trabalharmos ações que possam contribuir com a assistência farmacêutica prestada à população e melhorias 
para os profi ssionais. É a primeira vez que um Conselho de Farmácia promove um fórum com farmacêuticos 
eleitos para exercer cargos na política”, ressaltou o presidente.

Palestras
A programação foi aber ta com a palestra “A 
importância da política para a transformação social”, 
proferida pela assistente social Ana Paula Siqueira, 
Secretária Adjunta de Gestão Compartilhada da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH).

Na pauta do encontro foram citadas e discutidas várias 
legislações que podem ser implantadas nos municípios 
em benefício dos profi ssionais e da população.

Como sugestão, o CRF/MG entregou aos farmacêu-
ticos políticos várias leis em vigor que podem servir de 
exemplos a outros municípios, como a do Uso Racional 
de Medicamentos (Lei 3.230/2013), de Ipatinga, que 
dispõe sobre o uso racional de medicamentos; e a Lei 
3130/2010, do uso excessivo de medicalização e da 
automedicação, em vigor em Timóteo.

A farmacêutica assessora de Assuntos Estratégicos, 
Zelma Padilha, veio do Conselho Regional do Rio 
Grande do Sul para acompanhar o debate e só teve 
elogios à iniciativa. “Achamos excelente a ideia desse 
fórum. Estou aqui para acompanhar e não descar-
tamos a hipótese de repetir essa experiência no 
nosso CRF”, disse.

O superintendente da Vigilância Sanitária Estadual 
(VISA) e diretor do Sindicato dos Farmacêuticos de 
Minas Gerais (Sinfarmig), Rilke Novato Públio, elogiou 

“Gostei muito do fórum e sugiro 
levá-lo para outras cidades. Já 
fui prefeito por dois mandatos, e 
reuniões como essa nos trazem 
a possibilidade de conhecer e 
discutir a realidade de outros 
municípios. Sou farmacêutico, fi lho 
de farmacêutico, e tenho um fi lho 
farmacêutico, profi ssão que está 
na família. E nós, farmacêuticos, 

somos reconhecidos em nossa cidade. Além de mim, o nosso secretário 
de Saúde, Waldeir, também é farmacêutico. Parabéns ao Conselho.”
Farmacêutico Paulo Dias Moreira
Vice-prefeito e prefeito por dois mandatos em Monte Azul

“É importante esse momento 
para fortalecer o trabalho do 
farmacêutico. Se houver unidade 
podemos criar projetos que 
benefi ciem a nossa categoria 
e a sociedade. Devemos 
trabalhar para termos mais 
representatividade política”.
Farmacêutico Cláudio Duarte
Vereador em Belo Horizonte

“Muito nobre a iniciativa do CRF/MG, 
de promover esse fórum, quando foram 
debatidos temas relevantes, como o papel 
dos farmacêuticos eleitos na transformação 
social e a sua importância no SUS. 
Parabenizo esse Conselho pela realização 
do evento. Para mim, foi valioso!”
Farmacêutica Rosary Mendes
Vereadora pelo terceiro mandato 
em Brasília de Minas

“A realização deste fórum pelo CRF/MG é 
de suma importância. Além de ser uma 
iniciativa inédita no Brasil, é fundamental 
que os colegas farmacêuticos eleitos possam 
ter a contribuição da entidade Conselho de 
Farmácia, do Sindicato dos Farmacêuticos 
e Associações dos Farmacêuticos para que, 
durante os seus mandatos, como gestores 
e vereadores, eles possam efetivamente 
contribuir para o avanço da assistência 

farmacêutica em seus municípios. Esse fórum é de extrema relevância e 
acho que deve ser copiado inclusive em outros estados e até pelo CFF”. 
Rilke Novato Públio
Superintendente de Vigilância Sanitária Estadual e diretor do Sinfarmig

A palavra é sua

Luciano Rena, presidente do CRF/MG, destacou a importância 
de fortalecer a categoria por meio da proposição de leis

Ana Paula Siqueira, secretária adjunta de Gestão 
Compartilhada da PBH, foi uma das palestrantes
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a iniciativa e disse que ela deve ser estendida a outros 
estados. “Essa experiência é muito boa e tem que ser 
copiada pelos outros Conselhos, inclusive pelo Conselho 
Federal de Farmácia”.

Rilke ministrou a palestra sobre a importância do 
farmacêutico no SUS.

Também diretora do Sinfarmig, Junia Dark Lelis fez 
palestra sobre os projetos de lei em tramitação de 
interesse da categoria farmacêutica.

O presidente do CRF/MG Luciano Rena, fez o encerra-
mento do encontro falando sobre as leis municipais em 
prol da categoria.

“Importantíssimo esse fórum. É uma 
ação positiva para nós farmacêuticos 
e políticos. Parabenizo o Conselho pela 
iniciativa. Hoje, no fórum, tivemos 
informações novas, relevantes.” 
Farmacêutico Rodrigo de Paula
Vereador pelo 2º mandato em Luminárias

“Um evento inédito e importante iniciativa, 
porque oferece oportunidade aos 
farmacêuticos eleitos em cargos públicos 
de dialogarem sobre temas relevantes, de 
modo que possam promover avanços na 
Assistência Farmacêutica de seus municípios”. 
Júnia Dark Lelis - Diretora do Sinfarmig

Associativismo motivou 
farmacêutico a entrar 
na vida pública

Aos 48 anos, o farmacêutico Lino Soares Fonseca 
Neto (PSDB) está em seu quinto mandato como 
vereador em Mirabela, município com pouco mais de 
13 mil habitantes. A sua história e a sua ligação com 
a profi ssão começou cedo, aos 16 anos, quando foi 
trabalhar como entregador de medicamentos em uma 
drogaria na cidade de Montes Claros. Esse primeiro 
emprego influenciou diretamente a sua trajetória 
profi ssional.

“Com pouco tempo passei para o crediário, mas não 
tinha acesso ao balcão para atender clientes. Nas 
horas vagas, me dedicava a ler a bula dos remédios, 
que, naquela época, não eram lacrados. Foi assim que 
aprendi a gostar da profi ssão de farmacêutico”, contou.

Depois de servir no Exército por quase cinco anos, 
Lino resolveu se mudar para a cidade de Mirabela, 
em 1993, onde reside até hoje, para montar uma 
farmácia em sociedade com um parente. Enquanto 
tocava o negócio de família, ele se envolveu com as 
atividades rurais da comunidade de Riachão, onde 
havia o interesse de exploração da palmeira coco 
macaúba (Acrocomia aculeata).

“Minha família tem uma ligação com os produtores rurais 
da região de Mirabela. Por incentivo deles, criamos uma 
associação de produtores para fazer o benefi ciamento 
da palmeira que havia na região”, explica Lino.

Assim foi criada a Associação Riacho D’antas, situada 
na comunidade rural de Riachão, da qual Lino foi o 
primeiro presidente. A associação produz óleos, com 
ênfase para o de macaúba, usado inclusive para 
produção de biodisel, peças de automóvel e produtos 
à base de carvão ativado. Na comunidade vivem 
cerca de 40 famílias agroextrativistas. A capacidade 
de produção é de 17 mil litros de óleo da polpa e 
6.500 litros de óleo da castanha e de 30 toneladas 
de carvão, feitos com a casca do coco.

O farmacêutico conta que, além de participar e 
incentivar a extração do óleo, percebeu que aquela 
comunidade precisava de representatividade política, 
o que o motivou a entrar nesse meio.

Farmácia
Lino ele se elegeu vereador em 2001 e até hoje exerce 
atividade parlamentar na Câmara Municipal de Mirabela. 
O sonho de cursar a faculdade de Farmácia se concre-
tizou em 2003, quando teve a oportunidade de ingressar 
na Faculdades Unidas Norte de Minas (Funorte).

Eleito pela quinta vez em 2016, o farmacêutico 
conta que o vereador, em cidade pequena, vive uma 
distorção em sua função. “Nosso papel é legislar 
e fiscalizar. Porém, a parte de ajuda social é a que 
mais nos envolvemos. Pela minha atuação na área da 
Farmácia, sou referência na área da saúde e auxilio 
na marcação de consultas médicas especializadas e 
outras demandas. Isso estreita o elo do profi ssional 
com a população”, explicou.

Atualmente Lino atua como farmacêutico concursado 
do Núcleo de Apoio da Saúde da Família (NASF), 
em Mirabela. O farmacêutico especializou-se em 
farmacologia clínica e busca ampliar a atuação do 
farmacêutico na Atenção Primária.

Farmacêutico vereador, Lino representa também uma 
comunidade que extrai óleos do coco macaúba

“Parabenizo essa diretoria, que eu 
sempre apoiei, pela boa gestão que 
faz no Conselho. Acredito que, se nos 
unirmos, poderemos conseguir várias 
conquistas para a nossa profi ssão.”
Farmacêutica Letícia Belato Martins
Prefeita de Monsenhor Paulo

A palavra é sua

O Fórum reuniu políticos de dez cidades do Estado

farmacêuticos 
prefeitos07

farmacêuticos 
vereadores20

farmacêuticos 
vice-prefeitos08

municípios

em

34

Farmacêuticos 
eleitos em 2016
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Instituído no início deste ano para oferecer atuali-
zação aos farmacêuticos sobre legislação, áreas 
de atuação profissional, questões éticas, deveres e 
direitos, o projeto ‘Rumo Certo. Farmácia Legal!’ tem 
sido levado pelo Conselho Regional de Farmácia de 
Minas Gerais (CRF/MG) para o interior do estado.

No início de março, Uberlândia foi a primeira cidade 
a receber o projeto, cujo evento foi realizado pelas 
diretoras Junia Célia de Medeiros e Gizele Leal, no 
auditório do Centro Universitário do Triângulo (UNITRI), 
para farmacêuticos e estudantes de Farmácia.

A diretora Gizele ministrou palestra sobre “Gestão 
e Empreendedorismo Farmacêutico”, com dicas 
de como empreender de forma correta e ter 
sucesso dentro da profissão. A diretora convidou o 
farmacêutico Lelis Lima para falar um pouco da sua 
bem-sucedida trajetória profissional, que serviu de 
exemplo aos participantes.

À frente do projeto, Júnia ressaltou em sua palestra 
“Farmácia Legal” as principais legislações, sobre as 
responsabilidades, a importância de seguir o Código 

Projeto Rumo Certo chega  ao interior do Estado
Além de Belo Horizonte, as cidades de Uberlândia e Juiz de 

Fora também receberam o ciclo de palestras

A diretora do CRF/MG, Júnia Célia de Medeiros, está à frente do projeto, que vai rodar todo o Estado

de Ética da profissão e dos deveres e direitos dos 
farmacêuticos. Após as palestras houve a entrega 
de 35 Carteiras de Identidade Profissional (CIP) aos 
novos inscritos no Conselho. O farmacêutico fiscal 
do CRF/MG Alexandre Leal, que trabalha na região, 
também participou do evento.

A diretora Júnia lembrou que a CIP, conhecida como 
a carteira marrom, é o documento que habilita o 
farmacêutico ao exercício da profissão. “Devemos ter 
orgulho por sermos farmacêuticos e trabalharmos de 
forma correta em toda nossa trajetória”, frisou.

Capital
Em Belo Horizonte também houve, em 29 de março, 
mais uma edição do projeto, na sede do Conselho. 
O presidente do CRF/MG Luciano Rena participou 
da abertura do evento e destacou a importância do 
resgate da solenidade de entrega das carteiras. “As 
portas desse Conselho estão abertas a todos os 
farmacêuticos, e contamos com as sugestões de 
vocês para continuar construindo um CRF/MG mais 
colaborativo”, frisou.

O Rumo Certo conta com a parceria do Sindicato 
dos Farmacêuticos de Minas Gerais (Sinfarmig). 
A diretora da entidade, Junia Dark Lelis, fez 
palestra sobre as atribuições do sindicato e da 
importância dos recém-graduados contarem 
com a representatividade sindical para assegu-
rarem os seus direitos.

Zona da Mata
Em Juiz de Fora, o projeto foi realizado no 
auditório do Senac, na avenida Rio Branco, no 
dia 11 de maio. A diretora do CRF/MG Gizele 
Leal falou sobre “Gestão e Empreendorismo 
Farmacêutico”, ressaltando algumas atitudes 
que profissional precisa desenvolver para que o 
seu negócio tenha sucesso.

De acordo com a diretora, como em qualquer 
profissão, é preciso planejar a trajetória que se 
quer seguir. “No mercado farmacêutico, não é 
diferente. Temos que pesquisar e planejar, traçar 
as metas que pretendemos atingir, mapear quem 
serão os nossos fornecedores e, principalmente, 
organizar a parte financeira do negócio”, enfatizou.

Houve também a apresentação do programa de 
responsabilidade ambiental do CRF/MG “Traga 
de Volta”, que consiste na captação de parcerias 
para estimular que farmácias e drogarias 
incentivem seus clientes a fazer a coleta e o 
descarte correto de medicamentos.

Em Juiz de Fora, por força de lei municipal, as 
farmácias e drogarias já são obrigadas a receber 
medicamentos vencidos ou em desuso.

Estiveram presentes ao evento farmacêuticos 
das cidades de Juiz de Fora, Rio Pomba, Muriaé e 
adjacências. Também participaram a farmacêutica 
fiscal Eliza Bonfá e o farmacêutico João Gaio.

Em Uberlândia foram entregues 35 carteiras profissionais

Os farmacêuticos de Juiz de Fora receberam suas 
carteiras profissionais no dia 11 de maio

Em Belo Horizonte, o presidente 
do CRF/MG, Luciano Rena, deu as 
boas-vindas aos farmacêuticos

Junia Dark, diretora do 
Sinfarmig, ministra palestra 

em Belo Horizonte
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“Já estive à frente de uma associação que não 
existe mais. Agora queremos fundar outra. 
Participar desse encontro abriu muito a minha 
mente. Me deu direcionamento, foco para saber 
por onde começar. Os vários relatos abriram meus 
horizontes e percebi que há como sobreviver não 
focando apenas em mensalidade, mas também, 
por exemplo, com a realização de cursos.” 
Karine Priscila Gonçalves
Associação Farmacêutica São João Del Rey 

“Ótima a iniciativa e intenção do 
evento do CRF/MG. Ajuda a fortalecer e 
unir mais a classe. Ficamos mais fortes 
quando nos organizamos. Ainda mais 
aqui em Minas Gerais, que temos um 
número signifi cativo de farmacêuticos. 
Precisamos de mais eventos assim!” 
Alessandra Auarek Campos 
Associação Mineira de 
Farmacêuticos - Belo Horizonte

“Vejo essa iniciativa do CRF/MG como 
um bom exemplo a ser seguido por 
todo o país. Incentivar o associativismo 
é uma maneira de fortalecer 
toda a categoria farmacêutica. 
Que venham os próximos!” 
Danilo Caser 
Conselheiro na Federação 
Interestadual dos 
Farmacêuticos (FEIFAR)

“Nossa associação está em processo de fundação. Esse tipo 
de evento é muito importante. Por meio deles adquirimos 
mais conhecimento e temos a oportunidade de ouvir as 
experiências de outras associações. O suporte técnico e jurídico 
que nos foi passado, e as situações e difi culdades vivenciadas 
por cada um, servem de incentivo para seguirmos trabalhando 
por uma classe farmacêutica mais unida e fortalecida.” 
Fernando Messias Vieira
Associação de Farmacêuticos do Norte de 
Minas (ASFARNOR) - Montes Claros

Para fortalecer a categoria farmacêutica é necessário, entre outras coisas, união. Por isso, o Conselho Regional 
de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) promoveu, em 27 de maio, em sua Sede, em Belo Horizonte, o IV 
Encontro de Associações de Farmacêuticos de Minas Gerais. O intuito foi, justamente, incentivar e auxiliar na 
organização de associações, contribuindo assim com a ampliação da representatividade dos farmacêuticos em 
todas as áreas.

Quem conduziu o evento foi a diretora Gizele Leal. Ela falou “Como gerar sustentabilidade para as associações 
com criatividade”. Entre os temas abordados em sua palestra estavam o passo a passo para montar uma 
associação. A gerente da Advocacia-Geral do CRF/MG, Daniela Duarte, também explicou alguns pontos jurídicos 
do processo.

Durante um sábado inteiro, representantes e interessados em fundar 
associações farmacêuticas trocaram experiências e receberam orientações

CRF/MG reúne associações de farmacêuticos do estado

Farmacêuticos vieram de diversas cidades, de todo o Estado; iniciativa do CRF/MG visa orientar e fortalecer a categoria 

Leandro Catarina, presidente da Associação dos 
Farmacêuticos do Vale do Aço (AFVA); Fabiana 
Cristina da Silveira, da Associação dos Farmacêu-
ticos de Betim (AFB); Alessandra Auarek Campos 
e Maria das Dores Graciano Silva, da Associação 
Mineira de Farmacêuticos (AMF) e Cláudia 
Rêgo de Castro Pires, da Associação Regional 
Farmacêutica de Teófi lo Otoni (ARFARTO), fi zeram 
apresentações relatando as experiências deles à 
frente das entidades.

Além das mensalidades
Um ponto foi convergente em todos os relatos: 
para que as associações consigam se manter, as 
anuidades cobradas não podem ser consideradas 
como a principal fonte de renda. É necessário criar 
alternativas, tais como a realização de cursos e 
eventos de confraternização.

O presidente do CRF/MG Luciano Rena, ressaltou 
que é preciso ter muita força de vontade e 
disposição para lutar pela categoria. "Eu já fui 
presidente de associação e sei exatamente quais 
são as dificuldades vividas diariamente. Mas, 
tenham certeza, quando o trabalho é feito com 
seriedade, o resultado é gratifi cante", relembrou.

Uma cartilha, produzida pelo CRF/MG, com as 
principais informações sobre todas as etapas para 
criação e regularização de uma Associação, foi 
entregue aos participantes.

Luciano Rena, presidente do CRF/MG, deu seu depoimento 
como ex-presidente de associação

Gizele Leal, diretora do CRF/MG, palestrou sobre “Como gerar 
sustentabilidade para as associações com criatividade”

A diretora Junia Célia de Medeiros destacou que o caminho do 
associativismo é a solução para fortalecer a classe farmacêutica

A palavra é sua

Gestão



| Farmácia Revista |16

Gestão

| Março - Abril - Maio 2017 | 17

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais 
reuniu nos dias 25 e 26 de abril, na Sede em Belo 
Horizonte, os farmacêuticos fi scais para o 1º Encontro 
de Fiscalização/2017. Em debate, as mudanças 
geradas pela implementação do Perfi l de Fiscalização, 
que classifi cam os estabelecimentos de acordo com o 
perfi l instituído pelo Conselho Federal de Farmácia, e 
outros projetos adotados nessa gestão.

À frente do encontro, a vice-presidente Elaine Baptista 
destacou a importância de promover a capacitação 
para os fi scais. “Buscamos prestar uma fi scalização 
orientativa, pautada nas legislações vigentes e na 
ética que rege a profissão. Reunir o grupo é uma 
forma de promover a troca de experiências e permitir 
que cada fi scal compartilhe os seus acertos e difi cul-
dades”, falou.

A vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de 
Minas Gerais, Elaine Baptista e alguns farmacêuticos fi scais 
participaram, em maio, do XIV Encontro Nacional de Fiscali-
zação do Conselho Federal de Farmácia (CFF), em Brasília.

Durante o evento em Brasília, que reuniu representantes 
de todos os Conselhos Regionais de Farmácia, o Serviço 
de Fiscalização de Minas Gerais foi elogiado pelo consultor 
Jurídico do CFF, Dr. Gustavo Beraldo, como exemplo em 
relação aos procedimentos administrativos bem feitos. 

Constou da programação uma mesa-redonda com o tema 
“Logística da fi scalização dos CRF’s, desde o planejamento, 
ação e execução”, que teve a vice-presidente do CRF/MG 
como palestrante.

O secretário-geral do CFF, Dr. José Gildo da Silva, que 
coordenou o encontro, também elogiou a competência da 
vice-presidente do CRF/MG. “A palestra da Dra. Elaine, sobre 
logística e o funcionamento do setor de Fiscalização de 
Minas, foi muito proveitosa e trouxe subsídios importantes 
para os participantes. Ela mostrou conhecimento, domínio 
e competência para gerir sobre o assunto”, disse Dr. Gildo.

“Esse reconhecimento é fruto de um esforço conjunto para 
organizar e unificar os procedimentos adotados no setor, 
ressalta a vice-presidente que é também responsável pelo 
Serviço de Fiscalização do Conselho.

Serviço de Fiscalização do CRF/MG recebe elogios 
durante encontro nacional, em Brasília 

No encontro, os representantes dos Conselhos 
Regionais puderam conhecer o compilado 
das propostas de alteração da Resolução 
600/2014 do CFF, que estabelece os procedi-
mentos de fiscalização a serem seguidos 
por todos os Conselhos. O documento ainda 
precisa ser apreciado pelos Conselheiros 
Federais, antes de ser votada.

“Dividimos as experiências de gestão e projetos 
no Serviço de Fiscalização. Abordamos sobre a 
implantação do perfi l de fi scalização feito em 
Minas Gerais, e a realidade do nosso dia a dia 
no trabalho de campo. Apresentamos o nosso 
projeto Fiscalização Interativa, por meio do 

qual os fi scais ministram palestras para acadêmicos de 
Farmácia e também para a população”, contou Elaine.

Sobre a gestão no Serviço de Fiscalização em Minas 
Gerais, Elaine ressaltou a divisão feita no estado, com 
base nas demandas de campo. Hoje, o CRF/MG conta com 
24 farmacêuticos fi scais para atender os 853 municípios.

Segundo a vice-presidente, o encontro reforçou a 
importância da fiscalização para o fortalecimento do 

O gerente do Serviço de Fiscalização, Luciano Alves e 
os farmacêuticos fiscais Bruno Mendonça, Alexandre 

Leal e Jean Carlo participaram do encontro

As farmacêuticas fiscais Luana Ferreira e Marcella 
Brant também foram ao encontro

Todos os fiscais do estado participaram do 
encontro na sede do CRF/MG, em abril

A vice-presidente Elaine Baptista palestra 
durante encontro de fiscais no CRF/MG

O pres idente Luc iano Rena também 
compareceu ao primeiro dia do encontro e 
enfatizou a importância do aprimoramento 
dos serviços de fiscalização. “Os fiscais 
desempenham um importante papel junto ao 
profi ssional farmacêutico e resguardam que 
os serviços prestados à população estejam 
de acordo com a legislação”, ponderou.

No segundo dia do encontro, os fiscais 
participaram das palestras “Estruturação 
de Serviços Clínicos Farmacêuticos na 
Atenção Primária e Secundária”, “Consultório 
Farmacêutico e Estruturação de Serviços 
Clínicos na Farmácia Comunitária”, “Farmácia 
Estética” e “Atuação do Farmacêutico no 
Setor de Logística”.

Fiscais participam de capacitação técnica em Belo Horizonte

Elaine Baptista, vice-presidente do CRF/MG, 
foi uma das palestrantes do encontro

profissional farmacêutico. “Tivemos muitos 
debates importantes e vejo que Minas Gerais tem 
se destacado do ponto de vista de gestão. E isso 
é positivo para o nosso Conselho”, frisou Elaine.

Participaram do encontro nacional o gerente do 
Serviço de Fiscalização do CRF/MG, Luciano Rodrigo 
Alves e os farmacêuticos fi scais Bruno Mendonça, 
Luana Ferreira, Marcela Brant, Julian Costa e 
Alexandre Leal, Jean Carlo Jadir e Leonardo Corrêa.
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Campanha do CRF/MG teve milhares de atendimentos, em 15 
cidades. A população contou com orientações em consultórios 
e em praças, com testes de glicemia, aferição de pressão 
arterial e avaliação corporal em balanças de bioimpedância

A campanha pelo Uso Racional de Medicamentos (URM) 
deste ano cumpriu o seu objetivo ao fazer milhares de 
orientações à população, nas 15 cidades onde foi realizada. 

Criado para alertar a população quanto aos riscos à 
saúde causados pela automedicação, o calendário ofi cial 
reserva o 5 de maio como Dia Nacional pelo Uso Racional 
de Medicamentos. Mas, o CRF/MG não se ateve somente 
a um dia de campanha. As ações tiveram início no dia 5 e 
se estenderam até o dia 26 de maio. 

Com uma linguagem simples e objetiva, e o tema “Medica-
mento é coisa séria”, o Conselho elaborou um folder 
com várias dicas e orientações sobre o uso correto dos 
medicamentos, que foi entregue à população durante o 
atendimento farmacêutico.

Em Belo Horizonte, o atendimento foi em três consultórios 
farmacêuticos, montados no mezanino da Rodoviária. Nas 
demais cidades, grande parte das ações foi em praças, 
para abranger o maior número de pessoas.

Os diretores do CRF/MG fi zeram questão de participar das 
atividades e estiveram presentes em várias cidades. 

“A meta do Conselho é ampliar as ações a cada ano, 
para contemplar mais municípios e atender a mais 
pessoas. São muitos os danos provocados pelo uso 
indevido de medicamentos e nós, farmacêuticos, temos 
papel fundamental na redução desses danos”, ressalta o 
presidente do CRF/MG, Luciano Rena.

Parcerias contribuíram para o sucesso do evento
O sucesso da campanha tem que ser dividido com os vários parceiros que a apoiaram. As parcerias com 
entidades, coordenações dos cursos, professores e estudantes de Farmácia, Secretarias de Saúde, Prefei-
turas foram imprescindíveis. O bom resultado contou também com a disponibilidade de vários farmacêuticos 
voluntários, que trabalharam prestando orientação aos usuários de medicamentos. 

Comprometimento, responsabilidade com a saúde pública, voluntariado, amor à profissão e ao próximo 
foram os ingredientes que rechearam as ações da campanha. A diretoria do CRF/MG agradece a todos os 
parceiros e apoiadores.

Os erros de medicação causam pelo menos 
uma morte todos os dias e prejudicam 
aproximadamente 1,3 milhões de pessoas 
anualmente (dados dos EUA, considerados 
semelhantes para países como o Brasil).

A automedicação é a principal causa de into-
xicação no Brasil, respondendo por um terço 
de todas os casos registrados pelo Sistema 
Nacional de Informações Toxicológicas 
(Sinitox). Isso equivale dizer que, por hora, 3 
brasileiros se intoxicam com medicamentos.

A cada ano, 27 mil brasileiros passam mal ao 
ingerir remédios de forma errada e, na média, 
73 acabam morrendo. O país registrou 
138.376 intoxicações e 365 mortes causadas 
por medicamentos entre 2008 e 2012.

Mais de 50% de todos os medicamentos 
são incorretamente prescritos, dispensados 
e vendidos; e mais da metade dos pacientes 
que os utilizam o fazem incorretamente. 

Os fármacos respondem por 27% das into-
xicações, à frente dos agrotóxicos e animais 
peçonhentos, por exemplo.

O custo associado aos erros de medicação é 
estimado em US$ 42 bilhões por ano ou quase 
1% do total das despesas de saúde globais.

Fontes: Sinitox, OMS, ICTQ/Gazeta do Povo

CONFIRA AS AÇÕES EM:

Belo Horizonte ►
Na capital ,  no dia 5 de 
maio, houve cerca de 800 
atendimentos aos viajantes 
e transeuntes ,  inc luindo 
aferição de pressão arterial, 
testes de glicemia capilar 
e avaliação corporal em 
balanças de bioimpedância. 
O Grupo MobilizaSUS BH, da 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Belo Horizonte, contribuiu 
com suas performances para 
atrair a atenção das pessoas 
e alertá-las sobre o risco da 

automedicação.

O presidente Luciano Rena 
e a diretora Junia Célia de 
Medeiros estiveram à frente 
das ações em Belo Horizonte.
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Ubá
Na cidade de Ubá, também no 6 
de maio, as atividades foram no 
Calçadão da Rua São José. A popu-
lação recebeu orientações, fez teste 
de glicemia e mediu a pressão arte-
rial. O Conselho foi representado pelo 
coordenador da Comissão Assessora 
Parlamentar, José Geraldo Brustolini.

Juiz de Fora ►
Em 11 de maio, farmacêuticos e estudantes movimentaram o Parque Halfed, onde foram oferecidos à população orientações 
sobre automedicação, aferição de pressão, testes de glicemia, pesagem e massagem relaxante. Foram mais de 500 atendi-
mentos. A diretora Gizele Leal participou das atividades.

Viçosa ►
Em Viçosa, também no dia 6 de maio, as ações 
aconteceram no Calçadão Arthur Bernardes. 
Foram realizados testes de glicemia e aferição da 

pressão arterial.

A vice-presidente Elaine Baptista, o farmacêu-
tico fi scal Leonardo Corrêa e o coordenador da 
Comissão Assessora Parlamentar, José Geraldo 

Brustolini, participaram das ações na cidade. 

◄ Caratinga
Os serviços de saúde oferecidos à 
população em Caratinga movimen-
taram o Calçadão da Rua Miguel de 
Castro, na manhã do dia 5 de maio.

Foram prestados cerca de 500 
atendimentos, incluindo teste de 
glicemia capilar, aferição de pressão, 
tipagem sanguínea e questionário 
epidemiológico. A diretora Gizele Leal 
participou das atividades na cidade.

Ouro Preto
Também no dia 5, a vice-presi-
dente Elaine Baptista participou 
das ações na Praça Tiradentes, em 
Ouro Preto. Farmacêuticos e estu-
dantes orientaram a população 
sobre o uso correto de medica-

mentos durante toda a manhã.

Ipatinga
No dia 6 de maio, o presidente Luciano Rena e a diretora Gizele Souza Silva Leal estiveram à frente das ações em Ipatinga. 
As atividades aconteceram na Praça 1º de Maio, no Centro. Houve mais de 350 atendimentos, incluindo testes de glicemia, 
aferição de pressão arterial, questionário epidemiológico, serviços de pesagem e IMC (Índice de massa corporal).

▼ 

Teófi lo Otoni
Em Teófi lo Otoni as ações foram na Praça Tiradentes, onde houve mais 
de 500 atendimentos à população, entre orientação, testes de glicemia e 
aferição de pressão. A assessora de Diretoria Aparecida Oliveira representou 
o CRF/MG durante a campanha. ▼ 

Conselheiro Lafaiete
No dia 12, moradores de Conselheiro Lafaiete receberam orientações, esclareceram dúvidas e ainda puderam devolver os 
medicamentos vencidos ou em desuso durante as atividades na Praça Pimentel Duarte. A diretora Gizele Leal também 
esteve presente nas ações na cidade. ▼ 
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◄ Montes Claros

Nos dias 25 e 26 de maio, a popu-
lação de Montes Claros recebeu 
orientações sobre o uso racional de 
medicamentos e sobre os males do 
tabaco, testes de glicemia capilar e 
aferição de pressão arterial durante 
as ações realizadas na Praça Dr. 
Carlos Versiani. O presidente do 
CRF/MG, Luciano Rena, participou 
das ações na cidade. Foram quase 
mil atendimentos.

Alfenas ►
No antigo Terminal Rodoviário, no 
Centro de Alfenas, a população contou 
com centenas de orientações sobre o 
uso correto de medicamentos, diabetes, 
dengue, Zika, higiene dos alimentos, 
aferição da pressão arterial e teste de 
glicemia. Teve até abraços de graça, 
uma forma encontrada por algumas 
estudantes de atrair a atenção dos 
transeuntes para as orientações sobre 
depressão, doença que afeta a milhões 
de pessoas no país. A vice-presidente 
Elaine Baptista participou das atividades 

na cidade.

Uberlândia
As ações pelo uso racional de medicamentos aconteceram no quiosque central do Parque do Sabiá, com teste de 
glicemia capilar, aferição de pressão arterial e ainda orientação à população. O farmacêutico fi scal Alexandre Leal 
representou o CRF/MG nas atividades. ▼ 

Governador Valadares ►
As ações foram na Praça 
dos Pioneiros ,  com ofer ta 
de orientação farmacêutica 
sobre homeopatia, aferição 
de pressão arterial, testes de 
glicemia, pesagem e exames 
para cálculo do Índice de 
Massa Corporal. A assessora 
Técnica do CRF/MG, Danyella 
Domingues , representou o 

Conselho na campanha.

Itajubá
Orientações farmacêuticas sobre 
automedicação, aferição de pressão 
arterial e testes de glicemia foram 
ofertados à população em evento 
realizado na Praça Teodomiro 

Santiago, no Centro.

Pouso Alegre
Também no dia 25 de maio, a população teve acesso aos serviços de aferição de pressão arterial, testes de glicemia 
capilar e massagens em cadeiras de ‘quick massage’. As atividades aconteceram no Terminal Rodoviário, no Centro. 
A vice-presidente do CRF/MG Elaine Baptista, o gerente Executivo José Alves Torres Junior e a farmacêutica fi scal Aline 
Fachetti participaram das atividades. ▼ 

O folder da campanha, com várias dicas sobre o uso correto de medicamentos, está disponível para download no 
site do Conselho (www.crfmg.org.br). Acesse www.crfmg.org.br/site/Informacoes/Area-Tecnica/Legislacoes, na aba 
Publicações Técnicas do CRF/MG > Cartilhas Sobre Medicamentos > Cartilha Uso Racional de Medicamentos 2017



Os preparativos para o 14º Congresso de Farmácia 
e Bioquímica de Minas Gerais (14CFBMG), seguem a 
todo vapor. O evento acontece nos dias 10, 11 e 12 
de agosto, no Minascentro, em Belo Horizonte (MG). 
Entre as novidades está a participação da Orquestra 
de Câmara e Coral Jovem SESC, que será uma das 
atrações da abertura do Congresso.

Muitas parcerias têm sido concretizadas, com o intuito 
de tornar esta a melhor edição já realizada, especial-
mente no que diz respeito à qualidade e diversidade 
do conteúdo oferecido na programação científica. 
São quase 90 palestras, cursos, minicursos, oficinas 
e mesas-redondas, com renomados profissionais de 
todo o país.

As inscrições continuam abertas, com os valores mais 
democráticos entre todos os eventos do mesmo porte. 
Estudante paga R$ 130,00; profissional inscrito nos 

Além disso, parceria com SES-MG/SAF viabiliza participação de todos os 
farmacêuticos vinculados aos órgãos, incluindo os servidores municipais

Três eventos em um
Dentro do 14CFBMG, além do I Congresso de Assistência 
Farmacêutica no Sistema Único de Saúde de Minas 
Gerais, acontecem também o I Congresso de Farmácia 
Estética e Cosmetologia e o I Fórum Farmacêutico da 
Saúde da Mulher.

O I Congresso Mineiro de Farmácia Estética e Cosmeto-
logia vai tratar de temas da área, que é uma das mais 
promissoras em que o farmacêutico pode atuar. Serão 
oferecidos cursos e oficinas com o formato prático e 
dinâmico, que vão permitir ao congressista conhecer e se 
aprimorar no desenvolvimento e prescrição de dermocos-
méticos, além de apresentar as técnicas de última 
geração no tratamento estético.

Já o I Fórum Farmacêutico da Saúde da Mulher tem como 
finalidade abrir uma discussão em torno de diversas 
questões relacionadas ao tema, com mediadoras de 
renome, trazendo à luz questões não apenas das profis-
sionais da área, mas da sociedade como um todo, na 
busca por soluções concretas para questões que as 
afetam.

Quem está à frente do o I Fórum Farmacêutico de 
Saúde da Mulher é a Comissão Assessora da Mulher do 
CRF/MG, a primeira entre todas as entidades da área 
da saúde do país. Criada no Dia Internacional da Mulher 
(8 de março), a Comissão tem como coordenadora a 
presidente do 14CFBMG e vice-presidente do CRF/MG 
Elaine C. Coelho Baptista.

Para se ter uma ideia da importância e atuação da mulher 
farmacêutica, apenas em Minas Gerais, dos 23.616 
farmacêuticos registrados no CRF/MG, 16.568, ou seja, 
70% são mulheres. Dessas, 13.244 (79,93%) têm idade 
entre 25 e 45 anos.

CRF’s pagam R$ 180,00 e profissional não inscrito 
nos CRF’s paga R$ 280,00. Já quem quiser montar 
grupos de ao menos dez pessoas, tem gratuidade na 
11ª inscrição, dentro do “Pacote Caravana”. Para saber 
como aderir escreva para congresso@crfmg.org.br

Toda a programação científica, novidades, área para 
inscrição e indicação de hotéis estão disponíveis no 
site www.crfmg.org.br/congresso

Parcerias
Entre as parcerias já firmadas, destacamos a 
realizada com a Secretaria Estadual de Saúde de 
Minas Gerais (SES-MG), por meio da Superinten-
dência de Assistência Farmacêutica (SAF). Durante 
o evento acontece o I Congresso de Assistência 
Farmacêutica no Sistema Único de Saúde de 
Minas Gerais. Todos os farmacêuticos vinculados à 
SES-MG/SAF, incluindo os servidores municipais, têm 
a inscrição viabilizada pelo governo.

É importante ressaltar que a gratuidade se 
aplica somente à programação do I Congresso 
de Assistência Farmacêutica no SUS. Os interes-
sados em participar das demais programações do 
14CFBMG devem realizar a inscrição normalmente 
e pagar os valores, conforme especificado no site 
www.crfmg.org.br/congresso

Os servidores que tentarem fazer a inscrição 
como “Servidor da Secretaria Estadual de Saúde” 
e terem o acesso negado, deverão entrar em 
contato diretamente com a SAF pelo e-mail 
congressoaf@gmail.com, informando o nome 
completo, CPF e local de atuação; e solicitar a 
sua inclusão no banco de cadastro do Congresso. 
Assim que tiver retorno positivo da solicitação 
à SES-MG/SAF, é necessário acessar o site do 
14CFBMG e realizar a inscrição.

Outras importantes parcerias foram firmadas, 
entre elas estão o Conselho Federal de Farmácia 
(CFF); a Belotur, que irá apresentar aos congres-
sistas, que vem de todo o Brasil, os vários atrativos 
e pontos turísticos que a capital minera possui; o 
Belo Horizonte & Visitors Bureau (BHC&VB) e a 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel). Já a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
do Governo do Estado de Minas Gerais (SEDECTES) 
vai oferecer a palestra “Experimentação: topa 
cometer erros melhores amanhã?”, com Rafael 
Silva, supervisor de Empreendedorismo, respon-
sável pela difusão da cultura de inovação e pelo 
relacionamento com universidades e startups, na 
Unimed-BH. A palestra vai discutir como as startups 
já influenciam a nossa vida e como você pode seguir 
por novos caminhos e se plugar ao movimento de 
experimentação aberta que elas proporcionam.

I Congresso Mineiro de Farmácia Estética e Cosmetologia

I Congresso de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde de Minas Gerais

I Fórum Farmacêutico da Saúde da Mulher

Mais informações

Orquestra de Câmara e Coral Jovem SESC é 
uma das atrações da abertura do 14CFBMG

Foto: Tarcísio de Paula
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A importância da inserção da 
Farmácia Clínica no SUS

Ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) e atualmente vice-presidente do CNS do 
Rio Grande do Norte, o farmacêutico hospitalar na 
Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do 
Norte, Francisco Batista Júnior é referência no país 
quando o assunto é a atuação do farmacêutico no 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Sempre militou em várias frentes em defesa 
da saúde pública de qualidade, o que o levou 
à presidência do CNS, pelo voto direto dos 
Conselheiros. Francisco Júnior é um defensor da 
inserção do farmacêutico no SUS e no aprimo-
ramento desse sistema, de forma a contemplar 
amplamente a população.

Segundo ele, “a inserção da Farmácia Clínica no 
SUS é um passo gigantesco na perspectiva de 
ampliar as possibilidades da população na área de 
saúde e no campo de atuação do farmacêutico”.

Em entrevista à Farmácia Revista, ele fala sobre a 
importância e o avanço da Farmácia Clínica no SUS.

FR - Como o senhor vê a quebra do paradigma com a 
inserção da Farmácia Clínica no SUS? Além de suas 
atribuições técnico-gerenciais, como é para o farmacêutico 
ter suas atribuições voltadas para a assistência ao usuário 
de medicamentos?

O Sistema Único de Saúde (SUS) é a maior rede de serviços 
de saúde do país e, onde de fato, a população tem acesso 
aos procedimentos de forma ampla, diversificada e multipro-
fissional. A inserção da Farmácia Clínica no SUS é um passo 
gigantesco na perspectiva de aumentar as possibilidades da 
população na área de saúde, do campo de atuação profissional 
do farmacêutico e da consolidação do seu papel como uma 
alternativa privilegiada de solução dos problemas de saúde 
que afetam e atingem as pessoas.

Ter suas atribuições voltadas para a assistência ao usuário de 
medicamentos traduz, e representa, uma radical mudança na 
resolutividade e na qualidade da terapêutica e dos tratamentos, 
na transformação do medicamento de mercadoria ou bem de 
consumo em um bem à saúde, no perfil socioepidemiológico 
das diversas regiões do país, no reconhecimento do profis-
sional como ator intrínseco e indispensável no atendimento em 
saúde e na qualidade de vidas das pessoas.

FR - Existem recursos disponíveis no Ministério da Saúde 
para incentivar a Farmácia Clínica no SUS?

Os recursos que são destinados pelo poder público à área de 
saúde têm sido historicamente insuficientes e, pior, utilizados 
numa lógica equivocada e contraproducente, voltados sempre 
ao atendimento dos grandes interesses econômicos, mercanti-
listas e corporativistas. Dessa forma teremos no financiamento 
um dos grandes desafios a serem enfrentados. 

Debates conceituais, parcerias com as universidades e 
experiências exitosas devem ser utilizados como forma de 
estabelecer as condições objetivas para a obtenção de um 
financiamento adequado à capacitação dos profissionais e 
estruturação da rede de serviços. 

FR - Como o Conselho Nacional de Saúde pode contribuir 
para que o Ministério da Saúde destine mais recursos à 
assistência farmacêutica, incluindo a Farmácia Clínica?

O Conselho Nacional de Saúde pode contribuir partici-
pando ativamente da construção do Plano Nacional de 
Saúde e das programações anuais de saúde, inserindo a 
Farmácia Clínica em toda a sua extensão como prioridade 
absoluta. A Farmácia Clínica deve ser vista como um 
serviço essencial e prioritário em toda a rede do sistema, 
nas três esferas de governo.

FR - Os farmacêuticos que atuam hoje com a Farmácia 
Clínica no SUS reclamam da carga horária pequena para 
fazer as atribuições inerentes à função. De que forma 
eles podem vencer esse desafio?

Não há dúvidas de que para o exercício da Farmácia Clínica 
no Sistema Único de Saúde deveremos fazer um esforço 
para estruturar serviços e contratar novos profissionais. 

Há uma carência de serviços e de farmacêuticos na rede, e 
será necessário um grande debate a respeito do desenho 
da rede de serviços farmacêuticos em todos os municípios, 
de acordo com as características e a realidade de cada 
local. Ampliar e capacitar os farmacêuticos em todo o 
país, adequando inclusive a sua formação profissional nas 
faculdades, serão tarefas fundamentais e inadiáveis.

FR- Sabemos a importância, e também as dificuldades, 
para inserção de políticas públicas de assistência 
farmacêutica nos Planos Municipais de Saúde. Quais 
estratégias iniciais podem ser adotadas pelos gestores, 
para o aprimoramento dos serviços nos municípios? 

A experiência nos mostra que nem sempre a existência 
de estruturas organizativas por si garantem a implemen-
tação de políticas de saúde, particularmente aquelas que 
não estão em sintonia com o equivocado modelo de saúde 
vigente. Para fazer o enfrentamento com as dificuldades que 
no dia a dia impedem a viabilização dessas políticas, como é 
o caso da Assistência Farmacêutica, é melhor ter do que não 
ter uma estrutura constituída.

Por isso, é fundamental que possamos convencer os gestores 
a criarem e implantarem as coordenações municipais e 
estaduais de assistência farmacêutica em todo o país, 
como forma de pensar a estruturação da política, de modo 
a fazer parte do organograma das Secretarias de Saúde e 
demandarem planejamentos e ações perenes e permanentes.

FR - Como a criação das Coordenações de Assistência 
Farmacêutica podem impactar na política de saúde 
nos municípios e estados da Federação?

A criação e implementação das coordenações municipais 
e estaduais de Assistência Farmacêutica não podem ser 
um fim em si mesmo. Antes disso, ou para além disso, 
devem constituir a ferramenta fundamental para a 
estruturação da política. A contratação de farmacêuticos 
e técnicos devidamente qualificados deve ser o ponto de 
partida na composição do quadro de profissionais que 
participarão de uma equipe com a tarefa de definir o 
perfil socioepidemiológico de cada região e, a partir disso, 
a eleição do elenco de medicamentos necessários ao 
atendimento daquele perfil.

Ações de planejamento, aquisição, conservação, 
logística de distribuição, correta dispensação e uso 
racional, com a implantação de serviços de atenção 
farmacêutica e de Farmácia Clínica, de acordo com 
a realidade e o perfil da rede de serviços e da região, 
possibilitarão uma economia de mercado de um lado, e 
uma ampliação no acesso e resolutividade nas ações de 
outro, que significarão um salto de qualidade extraordi-
nário na saúde e na vida das pessoas.

FR- Como dialogar com a população a respeito da 
importância da assistência farmacêutica em todas as 
suas nuances?

Uma das grandes dificuldades a serem enfrentadas no 
tema referente à assistência farmacêutica diz respeito 
à desinformação que vitima parcela considerável da 
população brasileira. Sem a informação correta e, 
consequentemente, sem saber o valor do que representa, 
não há a cobrança sobre os gestores e os governos de 
um modo geral. Sem essa cobrança, não há, da parte 
dos gestores e dos governos, a iniciativa de estruturar e 
valorizar os serviços, as ações e os profissionais.

Muito já conseguimos avançar nos últimos anos, por meio 
de campanhas desenvolvidas pelo sistema Conselho 
Federal/Regionais de Farmácia. Há, no entanto, a 
necessidade de avançar muito mais, até que consigamos 
chegar ao ponto em que a própria população passe a 
reivindicar o direito à assistência farmacêutica e ao profis-
sional farmacêutico como uma rotina diária em todos os 
serviços de saúde, particularmente nos que trabalham 
diretamente com o medicamento.
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Evento é pioneiro no país
CRF/MG inova com a promoção do I Fórum de Farmácia Clínica no 

SUS-MG, dedicado ao aprimoramento, debate e troca de experiências

Foi um sucesso a realização pelo Conselho Regional 
de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) do I Fórum de 
Farmácia Clínica no SUS, em Teófilo Otoni, no Vale do 
Mucuri, nos dias 6 e 7 de abril, iniciativa inédita no Brasil.

Foram dois dias de trabalho intenso, com o auditório da 
Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) lotado 
de farmacêuticos de diversas cidades, principalmente as 
localizadas no nordeste do Estado. 

Participaram da mesa de abertura dos trabalhos o 
presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otoni, Fábio 
Lemes; o secretário de Saúde de Teófilo Otoni, Dr. José 
Roberto Corrêa; o presidente do CRF/MG, Luciano Rena; 
o presidente do Conselho Federal de Farmácia, Dr. Walter 
da Silva Jorge João; a diretora do CRF/MG Junia Célia de 
Medeiros e o representante do Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS/MG), Saulo 
Oliveira Pinto (foto acima).

Em sua fala, o presidente Luciano Rena lembrou 
que as novas diretrizes clínicas permitem ao 
profissional farmacêutico maior amplitude de 
serviços e melhor acolhimento e acompanha-
mento farmacoterapêutico da população. “Essa 
é uma iniciativa pioneira do nosso Conselho e 
o objetivo é oferecer ferramentas aos colegas 
farmacêuticos para o aprimoramento de suas 
atividades diárias nas unidades de saúde. Temos 
que trabalhar pela inserção do farmacêutico 
nas equipes de Saúde da Família e na Atenção 
Primária à Saúde e por sua valorização no SUS”, 
destacou o presidente. 

O presidente do CFF frisou que a Resolução 
585, que instituiu a Farmácia Clínica, significa 
uma revolução na profi ssão farmacêutica . “Não 
há duvidas que a Farmácia Clínica é um avanço 

para a profi ssão. Os grandes centros estão progre-
dindo muito na sua implantação, onde o farmacêutico 
poderá desenvolver as suas atribuições clínicas, 
inclusive a prescrição farmacêutica. Ou seja, o 
farmacêutico passa a ser o provedor de cuidados, um 
cuidador de saúde das pessoas. E esse é um papel de 
fundamental importância. Parabenizo mais uma vez 
o Conselho de Minas por esse fórum, que valoriza o 
profi ssional e permite a discussão desse campo de 
atuação do farmacêutico”, enfatizou Dr. Walter.

Palestras
O "Panorama da Farmácia Clínica no Brasil: Da 
aplicação à prática" foi a primeira palestra do fórum, 
ministrada pelo Conselheiro Federal por São Paulo, 
Marcelo Polacow Bisson. Ele destacou os desafios 
que os profissionais enfrentam para executar os 
protocolos clínicos.

“Tivemos a oportunidade de discutir a implantação 
da Farmácia Clínica. Abordamos os aspectos da 
legislação e pontos importantes que não podem ser 
esquecidos pelo farmacêutico no exercício de sua 
função. Fiquei muito feliz com a participação de todos.
Isso com certeza eleva a importância da Farmácia 
Clínica ”, comentou Polacow.

Na sequência da programação, houve a mesa-redonda 
os “Desafios e perspectivas para a implantação 
do serviço clínico no SUS”, com a participação do 
presidente do CFF, Dr. Walter Jorge João; do palestrante 
Marcelo Polacow; da diretora de Medicamentos de Alto 
Custo da SAF-SES-MG, Santusa Pereira Santana; com 
a autoridade Sanitária do município de Teófi lo Otoni, 
Cláudia Rêgo Pires; e Ludmila Bernardi, coordenadora 
da Assistência Farmacêutica de Teófi lo Otoni.

A farmacêutica Santusa Santana, que representou 
a Superintendência de Assistência Farmacêutica da 
Secretaria de Estado de Saúde (SAF-SES/MG) no 
evento, ministrou a palestra “Desafi os e perspectivas 
para a implantação do serviço clínico no SUS”.

No segundo dia do fórum, os trabalhos começaram 
com a palestra “Inserção do farmacêutico no SUS”, 
proferida pelo ex-presidente do Conselho Nacional 
de Saúde, atual presidente do Conselho Estadual 
de Saúde do Rio Grande do Norte, Francisco Batista 
Júnior, também Conselheiro Federal pelo Conselho 
Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte. 

Referência no país quando o tema é o Sistema Único 
de Saúde (SUS), Francisco defende permanentes 
campanhas que ressaltem o papel do farmacêutico 
nos serviços de assistência farmacêutica. “Tenho O ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Junior 

palestrou sobre a Inserção do farmacêutico no SUS

A assessora do CRF/MG, Aparecida Oliveira; o coordenador do curso de Farmácia 
da UNIPAC, Daniel Teixeira; a autoridade sanitária Cláudia Pires e a coordenadora 

da Assistência Farmacêutica de Teófilo Otoni, Ludmila Bernardi; a assessora 
Técnica do CRF/MG, Lílian Coelho; e o presidente do CRF/MG Luciano Rena

O presidente do CFF, Dr. Walter da Silva Jorge João ressaltou 
que a Farmácia Clínica é avanço para a profissão

O Conselheiro Federal do CRF-SP, Marcelo Polacow Bisson palestrou 
sobre o Panorama da Farmácia Clínica no Brasil

Estudantes de Farmácia e professores da UNIPAC com o 
Conselheiro Federal pelo Amazonas, Dr. Marcos Aurélio Silva

Ao lado de outras autoridades, conduziram os trabalhos os presidentes do CRF/MG Luciano Rena, e do CFF, Dr. Walter da Silva Jorge João, ao centro, na mesa de abertura
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convicção que os farmacêuticos que atuam no interior acabam fi cando isolados e 
esses eventos são muito importantes. Sabemos das difi culdades enfrentadas pelos 
profi ssionais de saúde que trabalham no interior, principalmente o farmacêutico, que 
tem uma realidade diferenciada. Nessas difi culdades é importante a participação dos 
órgãos de classe em promover eventos e capacitação, como tem feito o Conselho de 
Minas Gerais. Parabenizo o presidente Luciano por essa iniciativa”, frisou.

A diretora de Medicamentos 
de Alto Custo da SAF-SES/MG, 
Santusa Santana ministrou 
a palestra “Desafios e 
perspectivas para a implantação 
do serviço clínico no SUS”

No último dia, pausa para 
uma foto dos participantes

Experiências Exitosas são apresentadas no fórum
Experiências exitosas desenvolvidas no SUS 
entre 2013 e 2015, e que premiaram farmacêu-
ticos mineiros, foram relatadas e discutidas 
durante o fórum. O coordenador do curso de 
Farmácia da UNIPAC, Daniel Azevedo Teixeira, foi 
surpreendido pelo presidente do CFF, Dr. Walter, que 
o homenageou com uma placa por sua experiência 
exitosa no SUS de Teófilo Otoni.

O trabalho do Daniel, “Atenção farmacêutica a 
pacientes hipertensos de Ato Risco no Centro 
Estadual de Atenção Especializada (Cead) de Teófilo 
Otoni”, foi um dos dois escolhidos de Minas Gerais 
pela Câmara Técnica de Saúde Coletiva do CFF, 
como experiência bem-sucedida.

A premiação foi entregue pelo presidente do 
CFF juntamente com o presidente do CRF/MG 
Luciano Rena. Após a homenagem, o coorde-
nador apresentou sua experiência exitosa aos 
participantes.

Os participantes do encontro tiveram a oportunidade 
de conhecer e debater com os autores as experiências 
exitosas desenvolvidas em Divinópolis e Lagoa Santa. 
O farmacêutico e diretor do Sindicato dos Farmacêu-
ticos de Minas (Sinfarmig), Albano do Valle Verona, 
apresentou o trabalho realizado no SUS da cidade de 
Divinópolis sobre “Implantação de serviços clínicos 
farmacêuticos em unidade estratégia Saúde da Família”.

A farmacêutica Grazielli Batista Oliveira apresentou o 
trabalho “Reestruturação da Assistência Farmacêutica 
no município de Lagoa Santa”.

Ambos os trabalhos tiveram o reconhecimento do 
Conselho Federal de Farmácia e receberam premiação, 
no ano passado. 

A diretora do CRF/MG Junia Célia de Medeiros coordenou as 
oficinas “Estratégias para a estruturação dos serviços clínicos 
no SUS”. Após palestra, os participantes foram divididos em três 
grupos de trabalho, que tiveram como mediadores os farmacêu-
ticos Albano Verona, Grazielli Oliveira e Ludmila Bernardi, 
coordenadora da Assistência Farmacêutica de Teófilo Otoni.

Os farmacêuticos foram desafiados a construir um projeto para 
implementar a farmácia clínica nos municípios. “Foi um evento 
muito proveitoso e a participação maciça dos farmacêuticos 
mostra como esse tema é importante para a saúde pública. O 
desafio é colocar em prática tudo que aprendemos, mas também 
convencer os gestores de saúde que o farmacêutico é imprescin-
dível para a gestão eficiente da área da saúde”, reforçou Junia.

Divinópolis e Lagoa Santa

Oficinas

A farmacêutica 
Grazielli Oliveira 
apresenta a 
experiência 
exitosa no SUS 
de Lagoa Santa

O farmacêutico 
Albano Verona 
relata a experiência 
realizada no SUS 
de Divinópolis

A diretora do CRF/MG, Junia Célia de Medeiros 
coordenou as oficinas sobre as “Estratégias para 

a estruturação dos serviços clínicos no SUS”

As oficinas 
contaram com a 
participação dos 
farmacêuticos 
Albano Verona, 
Ludmila Bernardi 
e Grazielli Oliveira

O coordenador do curso de Farmácia da UNIPAC, Daniel Teixeira, 
abre as apresentações das Experiências Exitosas no SUS

Dr. Walter (2O à esquerda) homenageou o professor Daniel Teixeira com uma 
placa por sua experiência exitosa no SUS, juntamente com o conselheiro do 

AM, Marcos Aurélio (1O à esquerda) e do presidente do CRF/MG Luciano Rena e a 
diretora Júnia Medeiros, e os farmacêuticos Alexandre Mattar e Ludmila Bernardi
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Documento reforça a importância da inserção da Farmácia Clínica no SUS 

Para chancelar a importância do fórum, foi elaborada a 
Carta de Teófilo Otoni, documento assinado por diversas 
entidades, entre elas a Prefeitura Municipal de Teófilo 
Otoni, o Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais 
(Sinfarmig), o Conselho de Secretaria Municipais de 
Saúde de Minas Gerais (COSEMS), o Conselho Estadual 
de Saúde do Rio Grande do Norte, o Conselho Federal de 
Farmácia, entre outros.

As entidades se comprometeram a divulgar e dar 
os devidos encaminhamentos à carta, cuja redação 
reforça a necessidade da implantação da assistência 
farmacêutica nos municípios, com autonomia adminis-
trativa e financeira para gerir as políticas de acordo com a 
necessidade de cada local.

O presidente do CFF, 
Dr. Walter da Silva 

Jorge João assina a 
Carta de Teófilo Otoni

Homenagens marcaram o I Fórum de Análises Clínicas no SUS. 
Além da surpresa feita ao professor Daniel Azevedo, o presidente 
do Conselho Federal de Farmácia também foi surpreendido com 
uma homenagem. O presidente da Câmara Municipal local, vereador 
Fábio Lemes de Souza e a vereadora Vicentina Pereira entregaram 
ao Dr. Walter uma placa com a moção honrosa pelos relevantes 
serviços prestados à profissão farmacêutica.

A homenagem emocionou o presidente do CFF. “Volto para a minha 
cidade agradecido e feliz por tudo que vi e presenciei aqui ao longo 
desses dois dias. Dedico essa homenagem aos meus colegas 

presentes. Procuro fazer o melhor possível para a nossa categoria, mas também cometo erros. Somente comete erros 
quem procura fazer alguma coisa. Nós, do Conselho Federal de Farmácia, temos trabalhado para elevar o nome dos 
farmacêuticos e para assegurar a sua atuação como verdadeiros profissionais da Saúde”, ressaltou o presidente do CFF.

Presidente do CFF recebe homenagem 

Experiências acumuladas 
devem ser compartilhadas
por Gerson Antônio Pianetti

O meu primeiro certificado de participação em um 
evento farmacêutico, entre os quase dois mil que 
acumulei em mais de quarenta anos, data de 1973 e, 
para meu orgulho, foi emitido pela coordenação do III 
Simpósio Acadêmico de Estudos Farmacêuticos (SAEF), 
realizado pelo Diretório Acadêmico João Ladeira de 
Senna, da Faculdade de Farmácia da UFMG. Aprendi, 
desde então, que todas as experiências vivenciadas 
e acumuladas de nada valem se não forem publici-
tadas e trocadas com outros profi ssionais que poderão 
encontrar em uma pequena informação soluções 
para problemas importantes em suas condutas 
profissionais. Por entender que, mesmo atuando 
basicamente na área da educação, tenho o compro-
misso de classe. Sempre procurei participar ativamente 
de eventos técnicos, científicos, profissionalizantes, 
educacionais e culturais da profissão farmacêutica. 
Foram essas participações que me fi zeram conhecedor 
de um campo muitas vezes obscuro àqueles que 
brilhantemente se tornaram profissionais sem 
entender, porém, a dimensão dos próximos passos na 
aplicação de todo aquela bagagem cognitiva adquirida 
em bancos universitários. Faz-se necessário tornar 
bem claro os objetivos pretendidos com eventos 
dessa natureza, para que se possa entender o que 
realmente se buscará na troca de experiências e no 
acúmulo de informações. Num evento de natureza 
científica, é necessário especificar o objetivo com 
muita clareza nas relações da evolução da ciência. 
Esses são espaços acadêmicos em que se ajustam 
mais os profi ssionais voltados para essa vertente da 
profi ssão. Em eventos voltados para as profi ssões é 
necessário estabelecer objetivos bem direcionados 
para a evolução afetiva da profi ssão, na qual se podem 
priorizar as habilidades adquiridas em bancos univer-
sitários e consolidadas com os constantes casos 
que sequencialmente surgem no exercício diário da 

profi ssão. Certamente que uma não exclui a outra e um 
bom evento é aquele que abre espaço para o saber e 
para o saber fazer. Estamos num ano muito promissor 
na realização de eventos na área farmacêutica, em 
todo o Brasil, e são visualizadas excelentes oportuni-
dades para aquele pesquisador voltado mais para a 
ciência saber exatamente onde os profi ssionais a estão 
aplicando, bem como os profi ssionais entenderem o 
quanto precisam estar antenados aos resultados de 
pesquisas acadêmicas, fonte inesgotável de conheci-
mento para o exercício da profi ssão. Quer no espírito 
da pesquisa pura, ou daquela aplicada, há somente 
um caminho na formação farmacêutica: colocar o 
paciente à frente de tudo o que estudamos, pesqui-
samos e realizamos, visto que nenhuma das ações 
profi ssionais, dentro e fora das universidades, pode ser 
desvinculada do nosso objetivo maior que é a saúde 
pública. Participar de eventos de natureza acadêmica, 
técnica, científi ca ou profi ssionalizante, demonstra o 
quanto se está interessado em se qualifi car cada vez 
mais para o exercício da profissão com qualidade e 
ética. As experiências acumuladas por nossos colegas 
que estão no campo de trabalho podem ser fontes 
inesgotáveis de material para pesquisas acadêmicas, 
influenciando fortemente na formação do alunado 
que estará amanhã em nossos lugares e junto à 
sociedade. Não se participa de eventos da categoria 
para acumular certifi cados, mas posso garantir que dá 
uma satisfação muito grande saber que se passou a 
vida buscando a melhoria de sua formação.

Dr. Walter recebe placa do presidente da Câmara, 
Fábio Lemes, e da vereadora Vicentina Pereira
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Alfenas

Os farmacêuticos da cidade de Alfenas e região puderam participar 
do Prescrifar – curso em prescrição farmacêutica, que teve início 
em 13 de maio, com previsão de encerramento no dia 8 de julho.

A vice-presidente do CRF/MG, Elaine Baptista, foi recepcionar 
os colegas farmacêuticos na abertura da capacitação, oferecida 
no auditório da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL). “É um 
prazer estar aqui com vocês e poder atender essa solicitação 
feita ao Conselho de trazer o Prescrifar para o Sul de Minas. Em 
parceria com o curso de Farmácia da UNIFAL, temos oferecido 
algumas capacitações aqui na cidade”, disse Elaine.

A coordenadora do curso de farmácia, professora Luciene Alves 
Marques elogiou o Conselho pelo empenho em levar capacitações 
para a cidade. “Ficamos muito felizes em receber em nossa 
cidade um curso que somente acrescenta na formação de todos 
nós. Parabenizo essa diretoria do Conselho que tem trabalhado 
para oferecer capacitações e se preocupado em aproximar dos 
farmacêuticos”, disse a coordenadora à vice-presidente Elaine na 
abertura do evento.

“O farmacêutico proprietário 
tem a necessidade de sempre 
melhorar o conhecimento, 
buscar novas informações. Só 
a formação acadêmica fi ca 
um pouco restrita a atuação 
profi ssional. A busca pelo 
conhecimento melhora o 
atendimento à população, 
melhora o desempenho 

profi ssional e ainda o lado empresarial. O curso nos permite 
mais segurança para fazer uma consulta farmacêutica, 
um estudo mais correto de cada paciente, e ainda a adotar 
a postura mais adequada e evitar problemas futuros.”
Amilton Leite da Silva
Farmacêutico-proprietário na cidade de Sardoá

“Comecei a trabalhar em 
farmácia, e na primeira 
experiência em Saúde Pública 
já me encantei. Infelizmente, 
os farmacêuticos em drogaria 
não são valorizados. Por 
isso busquei me diferenciar 
no mercado. Fiz cursos na 
área de gerontologia e sou 
membro da Associação 

Brasileira de Gerontologia (ABG). É ainda atuo na 
área de estética. Tenho conquistado meu espaço e 
sempre busco me qualifi car. Hoje sou habilitado pelo 
CRF/MG para atuar na área de Farmácia Estética”. 
Lucas Carrijo
Farmacêutico com atuação na área 
de estética em Goiabeiras

“Vejo na prescrição 
farmacêutica a oportunidade 
de trabalhar com uma 
equipe multidisciplinar, 
atuar em parceria com 
outros profi ssionais para 
ajudar a melhorar a saúde 
da população. E nesse 
sentido que o farmacêutico 
tem muito a contribuir. 

Avançamos muito ao abrir esse mercado”.
Athos Nunes
Estudante 7° período de Farmácia da UNIVALE

A palavra é sua

A vice-presidente do CRF/MG, Elaine 
Baptista fez a abertura do Prescrifar 
em Alfenas, no auditório da UNIFAL

Capacitação foi aberta em Governador Valadares e Alfenas; mais 
três cidades serão contempladas até o fi m deste ano

Em sua proposta de oferecer capacitações ao maior 
número de farmacêuticos, o Conselho Regional 
de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) continua 
promovendo a capacitação gratuita Prescrifar – 
curso em prescrição farmacêutica, que até maio 
deste ano já passou por Governador Valadares e 
Alfenas. Outras turmas estão programadas para 
Belo Horizonte, Uberaba e Viçosa.

Em março teve início o Prescrifar em Governador 
Valadares, na Universidade Vale do Rio Doce 
(UNIVALE), que reuniu 140 farmacêuticos e 
estudantes da região.

Participaram da abertura do evento a assessora 
de Extensão da UNIVALE, Marlene Temponi, que 

representou a reitora Lissandra Lopes; o coordenador do 
curso de Farmácia, Rafael da Silva Gama, e o professor 
do Prescrifar, José Geraldo Martins.

Marlene destacou a necessidade de promover a capaci-
tação dos profi ssionais e falou da importância de ter o 
CRF/MG como parceiro. “Como instituição comunitária, 
nós temos que interagir com a sociedade, acolhendo 
essas demandas para contribuir e ajudar o Conselho a 
desenvolver o seu papel. Em contrapartida, fortalece 
o curso de Farmácia da UNIVALE. Estamos de portas 
abertas sempre para o CRF/MG”, afi rmou a assessora.

Também o coordenador Rafael da Silva ressaltou que é 
fundamental atualizar os conhecimentos sobre a atenção 
farmacêutica, no âmbito da Farmácia Clínica. “Esse é 
um evento importante, pois capacita nossos alunos e os 
colegas farmacêuticos que já estão no mercado de trabalho 
para a prescrição farmacêutica”, frisou.

Prescritor
A farmacêutica Regiani Lúcia Andrade Riani saiu de 
Conselheiro Pena para comparecer ao Prescrifar em 
Governador Valadares.

Segundo ela, “o esforço é necessário, pois a profi ssão 
exige atenção redobrada, em função das mudanças na 
legislação. Nas farmácias e drogarias já temos o hábito 
de orientar a população no ato da dispensação do 
medicamento. Agora podemos ampliar essa atuação com 
o consultório farmacêutico”, comentou.

No encerramento da capacitação em Governador 
Valadares, o presidente do CRF/MG, Luciano Rena, 
cumprimentou os colegas farmacêuticos e entregou 
aos participantes o cartaz com os dizeres: “Consulte o 
Farmacêutico. Aqui tem profi ssional prescritor“.

Mais duas turmas do Prescrifar

O professor José Geraldo Martins abriu o curso com a palestra “Legislação 
e Empreendedorismo Farmacêutico no atendimento ao Paciente”

A assessora de Extensão da 
UNIVALE, Marlene Temponi 
ressaltou a importância de 
ter o CRF/MG como parceiro
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FR - Como você avalia a área de fi toterapia no Brasil, 
voltada para o setor farmacêutico?
Muito tem sido discutido nas duas últimas décadas a respeito da 
atuação do profi ssional farmacêutico na área das plantas medicinais 
e da fitoterapia. A publicação da Resolução CFF 477, de 2008, 
foi um marco nesse percurso. A fitoterapia é um setor de caráter 
multiprofi ssional, por toda a cadeia produtiva envolvida.

O farmacêutico é um profi ssional que tem papel muito importante 
nessa cadeia, pois entende da química das plantas e pode fazer de 
forma tecnicamente adequada o vínculo entre as etapas agrícolas, 
passando pelo processamento das plantas, até chegar à utilização 
correta dos produtos. Muitos farmacêuticos estão compreendendo 
a importância de estender seu compromisso com o uso racional 
de medicamentos também ao campo da fitoterapia, que tem 
despertado interesse de diversos profissionais de saúde, assim 
como da população de modo geral.

FR- Quanto à atuação farmacêutica na área de 
fi toterapia, existe potencial de crescimento?
A área da Fitoterapia se encontra em franca expansão no mundo e 
também no Brasil, e a demanda por profi ssionais especializados no 
setor tende a aumentar nas próximas décadas. O farmacêutico está 
envolvido em diversas etapas da produção e utilização de plantas 
medicinais, como produção de insumos, controle de qualidade, 
produção de medicamentos, orientação à população, dentre 
outros, o que amplia exponencialmente o potencial de atuação 
desse profi ssional no setor da fi toterapia.

FR - Quais os tipos de doenças são mais frequentemente 
tratadas pela fi toterapia?
A fitoterapia tem eficácia comprovada para diversos problemas 
de saúde, tendo muitas vezes a vantagem de apresentar menor 
possibilidade de reações adversas e efeitos colaterais do que os 
medicamentos sintéticos empregados para as mesmas indicações.

O leque de abrangência de indicações para os fitoterápicos é 
vasto, incluindo depressão, hiperlipidemia, insuficiência venosa, 
hiperplasia prostática, dentre diversos outros. No entanto, é no 
campo das doenças de baixa gravidade e curta duração que eles têm 
sido mais difundidos, incluindo tratamento de gripes e resfriados, 
gastrite, cicatrização de feridas, como muitas outras condições de 
grande incidência.

FR- Quais conhecimentos o farmacêutico precisa buscar 
para ser um prescritor na área de fi toterápicos?
Para ser prescritor de fitoterápicos, primeiramente é importante 
que o farmacêutico agregue conhecimentos da área clínica, 
passando em seguida a um estudo das premissas da fitoterapia e 
uma noção geral de como trabalhar com esse tipo de produto.

Fitoterapia é área em franca expansão

CRF/MG inova com capacitação sobre o uso adequado de plantas medicinais

O Brasil é o país que detém a maior biodiversidade 
de flora e fauna do planeta. São mais de 43 mil 
de espécies vegetais conhecidas no país. E dessa 
enorme variedade de plantas existem aquelas 
com propriedades medicinais. Pensando na 
necessidade de fornecer conhecimentos na área 
de fi toterapia, o Conselho Regional de Farmácia de 
Minas Gerais (CRF/MG) propôs o curso Prescrifar 
Fitoterápicos.

A capacitação aconteceu no dia 24 de março, na 
sede do CRF/MG. A farmacêutica e especialista 
em plantas medicinais, Ana Cimbleris, falou sobre 
fi tofarmacologia e a cadeia produtiva das plantas 
medicinais aplicada no dia a dia do farmacêutico.

Ana é coordenadora da Comissão Assessora de 
Fitoterapia do CRF/MG e mestre em Ciências 
Farmacêuticas pela UFMG. “O Brasil é o país com 
a maior biodiversidade do mundo. Existem muitas 
plantas com propriedades medicinais que ainda 
nem foram descobertas, por isso, o potencial de 
atuação para o farmacêutico é muito promissor”, 
ponderou a farmacêutica.

Segundo a especialista, os profi ssionais da área da saúde 
ainda não têm o conhecimento técnico para auxiliar a 
população no uso adequado das plantas. “Agora que o 
farmacêutico é um profi ssional prescritor e está ocupando 
essa atuação clínica, chegou o momento de estar 
preparado para lidar com essa demanda e contribuir na 
saúde pública de forma mais efetiva”, disse Ana.

As Resoluções 585 e 586 do Conselho Federal de 
Farmácia, que regulamentam a Farmácia Clínica 
e a prescrição farmacêutica, preveem a utilização 
da fitoterapia para o tratamento de problemas de 
saúde autolimitados e a prescrição de medicamentos 
fi toterápicos.

Ação terapêutica
A farmacêutica Domitila Morais fez a palestra do II 
módulo do curso e abordou conceitos importantes e 
necessários para a correta identificação das plantas. 
“Relembramos as principais classes de substâncias 
químicas, que são responsáveis pela ação terapêutica 
das plantas medicinais. Também abordamos os 
conceitos de farmacologia, e explicamos que é possível 
ocorrer diversas interações medicamentosas e reações 
adversas envolvendo as plantas medicinais e principal-
mente os fi toterápicos”, explicou Domitila.

Outra informação relevante que o farmacêutico precisa 
estar atento diz respeito às diversas formas de extração 
de princípios ativos, e as orientações necessárias para a 
produção de chá medicinal.

No Brasil, a principal referência disponível é o Memento 
Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. Esse compêndio 
possui a descrição de 28 espécies vegetais, sendo 20 
delas isentas de prescrição médica e, por isso, podem 
ser prescritas pelo farmacêutico.

Prescrifar fi toterápico

Primeira turma do Prescrifar Fitoterápico teve aula 
no auditório do Conselho, em BH

entrevista

Para prescrição de produtos mais elaborados, como cápsulas, a 
lógica é muito semelhante à de prescrição de produtos sintéticos. 
Já para prescrição de chás medicinais, por exemplo, o profi ssional 
precisa compreender em mais detalhes a forma de preparo caseiro 
f inal do produto, para instruir os pacientes com informação 
sufi ciente. Indico aos profi ssionais que já estão atuando no mercado 
que aprofundem seus estudos em uma planta medicinal de cada 
vez, pois o conteúdo disponível para estudo é muito grande e querer 
abordá-lo de uma vez só é um desafi o complexo e desnecessário. 
No mais, manter-se atualizado é imprescindível, pois diariamente 
são publicados novos estudos.

FR – Qual sua opinião sobre o Prescrifar Fitoterápico 
iniciado pelo CRF/MG?
O Prescrifar em Fitoterapia foi mais uma opor tunidade de 
capacitação profissional oferecida pelo CRF/MG para contribuir 
no cotidiano dos profissionais. Muitos farmacêuticos presentes 
relataram que já sentem necessidade de formação maior no 
tema, visto que lidam com a população que utiliza a fitoterapia 
(prescrita por profi ssionais de saúde ou como automedicação), ou 
trabalham em estabelecimentos que atuam com plantas medicinais 
e fitoterápicos, como drogarias ou farmácias de manipulação. O 
conteúdo de fitoterapia ensinado nos cursos de graduação não é 
sufi ciente para embasar todo o rol de ações cabíveis ao profi ssional, 
sendo necessário avançar nos estudos para uma atuação mais 
assertiva, ampliando seu potencial de melhorar cada vez mais a 
saúde da população.

Cursos desse tipo otimizam o tempo do profi ssional, trazendo de 
modo selecionado os conteúdos técnicos, a legislação atual e as 
referências bibliográfi cas mais relevantes disponíveis.

Mestre em Ciências 
Farmacêuticas e 
coordenadora da Comissão 
Assessora de Fitoterapia do 
CRF/MG, Ana Cimbleris faz 
uma análise do segmento 
de Fitoterapia no Brasil
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Manhuaçu recebeu, no dia 18 de março, o minicurso sobre Aplicação de Injetáveis, oferecido gratuitamente 
pelo Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. A aula ocorreu na Faculdade do Futuro, com a 
professora Beatriz Lott, mestre em Educação em Diabetes pela Santa Casa de Belo Horizonte e graduada em 
Farmácia pela UFMG.

Minicurso sobre Aplicação de Injetáveis em Manhuaçu

No início de março foi realizado em Caratinga o minicurso de Farmácia Estética Aplicada - Técnicas de Rejuvenescimento Facial. A capacitação, oferecida pelo 
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais disponibilizou 100 vagas e foi ministrada pela farmacêutica e biomédica Juliana Lopes Figueiredo. 

Minicurso de Farmácia Estética Aplicada em Caratinga

O minicurso de Perícia Criminal foi realizado na sede do 
CRF/MG, em 06 de abril, e ministrado pelo farmacêutico 
Erlandson Uchôa Lacerda.

Minicurso de Pericia Criminal em BH

Em 07 de abril, o minicurso de Interpretação de exames 
laboratoriais - urinálise e antibiograma foi ministrado por 
Klauber Menezes Penaforte. O conteúdo tratado abrangeu 
a interpretação de exames de urina e antibiograma, 
permitindo ao profissional realizar a avaliação laboratorial 
do sistema urinário e dos parâmetros relacionados.

Minicurso sobre Interpretação 
de Exames Laboratoriais

No dia 8 de abril, em Itabira, o 
minicurso foi ministrado por Thais 
de Caux, . A capacitação, oferecida 
gratuitamente pelo Conselho 
Regional de Farmácia de Minas Gerais 
disponibilizou 84 vagas.

Minicurso sobre Atenção 
Farmacêutica ao Paciente 
Idoso em Itabira

O CRF/MG promoveu o projeto “Rumo Certo. Farmácia Legal”, no dia 27 de abril, em Governador 
Valadares. O intuito foi informar aos farmacêuticos recém-graduados sobre seus direitos, 
deveres e responsabilidades. O evento aconteceu na Fundação Getúlio Vargas.

“Rumo Certo. Farmácia Legal!” em Governador Valadares
Em parceria com o Sindicato dos Farmacêuticos de Minas 
Gerais, o projeto Rumo Certo, dia 9 de março, foi em 
Uberlândia. O evento contou com a Oficina: “Gestão e 
Empreendedorismo Farmacêutico”, e a palestra: “Farmácia 
Legal”, ministradas, respectivamente, pelas diretoras Gizele 
Leal e Junia Célia de Medeiros, e a entrega da Carteira de 
Identidade Profissional (CIP) aos recém- graduados.

“Rumo Certo - Farmácia 
Legal” em Uberlândia

O Conselho Regional de Farmácia de 
Minas Gerais, em parceria com o Grupo 
Magistral Day, no dia 10 de maio, e 
com o apoio da Associação Nacional de 
Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) 
realizou o “Magistral Day”, no auditório 
do Senac Minas, em Juiz de Fora. O 
evento contou com várias palestras do 
segmento magistral.

Magistral Day em 
Juiz de Fora

O Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais ministrou, no dia 15 de maio, o 
minicurso “Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde”, em Ferros. A diretora 
Gizele Leal proferiu a palestra e abordou as 
principais diretrizes técnicas normatizadas 
pela RDC 306/2004 da Anvisa e Resolução 
358/2005 do CONAMA, apresentando as 
ferramentas necessárias para elaboração 
do Plano de Gerenciamento de Resíduos em 
diferentes Serviços de Saúde.

Capacifar sobre 
gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde, em Ferros

O Conselho Regional de Farmácia de 
Minas Gerais realizou de março a maio o 
Prescrifar em Governador Valadares, com 
cinco módulos. O curso foi ministrado 
na Univale e ofertou 450 vagas.

Prescrifar em Governador 
Valadares

O minicurso de “Atenção farmacêutica 
aplicada a pacientes portadores de 
doenças crônicas”, no dia 23 de março. O 
minicurso foi ministrado pelo professor 
farmacêutico Daniel de Azevedo Teixeira, 
e teve como foco a atenção farmacêutica 
na prática clínica de atendimento aos 
pacientes.

Atenção farmacêutica aplicada a pacientes 
portadores de doenças crônicas em Almenara

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais realizou 
o ‘Projeto Rumo Certo! Farmácia Legal’, em Juiz de Fora, 
no dia 11 de maio. A diretora Gizele Leal ministrou as 
palestras “Farmácia Legal” e “Gestão & Empreendedorismo 
Farmacêutico”. Houve também a solenidade de entrega da 
Carteira de Identidade Profissional.

Palestras do Rumo Certo em Juiz de Fora

O objetivo do curso oferecido no dia 12 de abril na sede do 
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais foi capacitar 
empresários e profissionais farmacêuticos, que atuam ou 
pretendem atuar na gestão financeira e de custos, para que 
possam exercer a atividade de forma integrada à rotina 
laboratorial. A capacitação foi ministrada pelo consultor 
Paulo Ribeiro.

Curso Compreendendo a gestão financeira em laboratórios clínicos 
para ser mais competitivo no mercado”, em Belo Horizonte

Nos dias 24 e 25 de março, foi realizada 
a primeira edição do Prescrifar 
Fitoterápicos, em Belo Horizonte. 
A iniciativa do Conselho Regional 
de Farmácia de Minas Gerais tem o 
objetivo de capacitar o farmacêutico 
para prescrição de plantas medicinais. A 
capacitação ocorreu na sede do CRF/MG 
e foi ministrada pelas farmacêuticas Ana 
Cimbleris e Domitila Moraes Gonçalves.

Prescrifar Fitoterápicos em Belo Horizonte

Em 13 de maio teve início o Prescrifar, em Alfenas. 
A vice-presidente Elaine Baptista fez a abertura da 
capacitação, no auditório da UNIFAL-MG - Universidade 
Federal de Alfenas, gentilmente cedido pela instituição.

Prescrição Farmacêutica em Alfenas

No dia 31 de março, o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais realizou em Passos o 
curso “Farmácia Clínica: como eu faço?”. O evento aconteceu no auditório da Superintendência 
Regional de Saúde e foi ministrado pela farmacêutica Roquélia Ferreira Guedes. O intuito foi 
apresentar ao farmacêutico a farmácia clínica como diferencial na prestação de serviços e 
saúde, abordando as principais estratégias e protocolos para iniciar e se destacar no setor.

Capacitação em Farmácia Clínica em Passos

Giro de Capacitações

No dia 19 de maio, o Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais ofereceu o Capacifar - 
Atenção Farmacêutica para pacientes geriátricos, 
na sede do CRF/MG. O minicurso foi ministrado 
pelo farmacêutico Léo Márcio Silva.

Curso Atenção Farmacêutica para 
pacientes geriátricos em Belo Horizonte

O minicurso aconteceu na sede do Conselho Regional 
de Farmácia de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no 
dia 26 de maio e foi ministrado pela farmacêutica 
Sinara Portes Araújo Lopes, que possui vasta 
experiência na área industrial. Ela falou sobre a 
importância da realização de auditoria interna e do 
aperfeiçoamento dos processos no dia a dia.

Capacitação reforça a importância da Auditoria Interna
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As doações arrecadadas durante o I Fórum 
de Farmácia Clínica no SUS-MG, realizado 
em Teófilo Otoni, nos dias 6 e 7 de abril, 
pelo Conselho Regional de Farmácia de 
Minas Gerais (CRF/MG), foram destinadas 
ao Clube de Mães Irmã Adanyl. A diretora 
Junia Célia de Medeiros e as assessoras de 
Diretoria e Técnica, Aparecida Oliveira e Lílian 
Coelho fizeram a entrega dos 69 pacotes de 
fraldas geriátricas para as representantes 
da instituição, Nélia Tolentino Matos Pena e 
Marinalva Silva Bahé.

07/04 - Clube de Mães 
Irmã Adanyl

As doações feitas por farmacêuticos e 
estudantes que participaram do Capacifar - 
“Atenção farmacêutica aplicada a pacientes 
portadores de doenças crônicas”, foram 
destinadas à Fundação Deraldo Guimarães. 
Os 130 pacotes de fraldas geriátricas foram 
entregues pela assessora da Diretoria do
CRF/MG, Aparecida Oliveira, ao representante 
da instituição que recebeu os donativos.

23/03 - Fundação 
Deraldo Guimarães

As doações feitas pelos farmacêuticos que 
participaram do Prescrifar Fitoterápicos, 
realizado pelo Conselho Regional de Farmácia 
de Minas Gerais nos dias 24 e 25 de março, 
foram destinadas à Casa De Apoio ao Portador 
de Doenças Crônicas Amor à Vida, situada 
no bairro Itapoá, em BH. Os donativos foram 
entregues pelo presidente do Conselho, Luciano 
Rena, aos representantes da entidade, Kelly 
Ferreira e Willian Rosa.

29/03 - Casa De Apoio 
ao Portador de Doenças 
Crônicas Amor à Vida

A diretora Júnia Célia de Medeiros entregou as 
doações arrecadadas durante o Projeto Rumo 
Certo, em Uberlândia. Foram entregues 22 
pacotes de fraldas geriátricas ao representante 
da Instituição Social São Vicente, Ricardo 
Alexandre Venancia.

09/03 - Instituição 
Social São Vicente

O 1° Modulo do Prescrifar de Governador Valadares 
arrecadou 122 pacotes de fraldas geriátricas, que 
foram destinadas à Associação Santa Luzia.

Os donativos foram entregues pelo coordenador do 
curso de Farmácia da Universidade Vale do Rio Doce, 
Rafael da Silva, e a funcionária do Conselho Regional 
de Farmácia de Minas Gerais, Cláudia Lana Freitas.

A técnica de enfermagem Nayara Freitas da Rocha 
agradeceu as doações em nome da Associação 
Santa Luzia.

18/03 - Associação Santa Luzia

A vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia 
de Minas Gerais(CRF/MG), Elaine Baptista, repassou 
ao Lar de Idosas Santa Tereza e Santa Terezinha as 
doações arrecadadas durante a segunda edição do 
Projeto “Rumo Certo. Farmácia Legal”, realizado em 
29 de março, na sede do Conselho. Os participantes 
doaram 64 litros de leite integral longa vida e dois 
pacotes de 400 gramas de leite em pó. Os alimentos 
foram entregues à representante da instituição, 
Sonia Marina Alves da Silva.

04/04 - Lar de Idosas Santa 
Tereza e Santa Terezinha Durante as ações da Campanha pelo Uso 

Racional de Medicamentos promovida pelo 
Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais (CRF/MG), em Montes Claros, foram 
arrecadados alguns pacotes de leite em pó e 
fraldas geriátricas. Os produtos foram doados 
à Rede Voluntariado de Montes Claros.

25/05 - Rede Voluntariado de Montes Claros

No dia 11 de maio foi realizado o Projeto “Rumo 
Certo. Farmácia Legal”, em Juiz de Fora, e 
os participantes do evento fizeram a doação 
de pacotes de fraldas geriátricas. As fraldas 
foram entregues ao senhor Eduardo Nassis, 
representante da Associação Angélica Lamóia de 
Carvalho, pela farmacêutica fiscal do Conselho 
Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), 
Eliza Bonfá. Foram arrecadados 20 pacotes de 
fraldas geriátricas.

11/05 - Associação Angélica Lamóia de Carvalho

Durante o primeiro módulo do Prescrifar em 
Alfenas os participantes fizeram a doação de 
pacotes de fraldas geriátricas. O total de 121 
pacotes foi repassado à Prefeitura de Alfenas para 
usá-las em casas de acolhimento aos idosos.

13/05 - Prefeitura de Alfenas

Os participantes do minicurso de 
“Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde”, realizado em 
Ferros, doaram embalagens de sabão 
em pó. A diretora do Conselho Regional 
de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), 
Gizele Leal, fez o repasse das doações 
ao Hospital São Judas Tadeu. Foram 
arrecadados 46 embalagens de sabão 
em pó.

15/05 - Hospital São Judas Tadeu

O Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais(CRF/MG) entregou 92 pacotes de fraldas 
à Igreja Presbiteriana Betel, que as distribuiu às 
famílias carentes da Vila São Tomaz, em Belo 
Horizonte. O total de 2.121 unidades de fraldas 
foram doados pelos farmacêuticos que participaram 
do Capacifar, realizado nos dias 6 e 7 de abril. A 
diretora Gizele Leal fez a entrega ao representante 
da entidade, Edvaldo Pereira da Silva.

12/04 - Igreja Presbiteriana Betel

A assessora técnica do Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), Danyella 
Domingues fez o repasse de kits de higiene à 
representante legal da instituição Agente do 
Amanhã (AMAC), Silvania Aparecida dos Santos. Os 
kits foram arrecadados durante o Magistral Day que 
aconteceu em Juiz de Fora, no dia 10 de maio.

10/05 - Agente do Amanhã

As capacitações e cursos oferecidos pelo CRF/MG são gratuitos, mas, como todos já sabem, é solicitada alguma doação do farmacêutico 
para ser repassada a instituições assistenciais. Essa é uma forma de contribuir com o próximo. E solidariedade é o que não falta nessa 

categoria. Confira algumas instituições que receberam os produtos doados pelos participantes dos cursos e capacitações. 

Farmacêuticos solidários
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O profissional farmacêutico na área de alimentos
*Marco Antônio Moreira Furtado 

Quando Hipócrates proferiu 
esta célebre frase, acredito que 
procurava não só nos alertar 
sobre a importância de uma 
boa alimentação, mas especial-
mente da estreita relação 
do alimento com a saúde e 
também com a doença. 

Historicamente, o ensino da 
Bromatologia (ciência que 
estuda os alimentos) teve início 

com os farmacêuticos, responsáveis por análises químicas 
nos laboratórios oficiais. Também é fácil imaginar nosso 
antigo boticário, em seu modesto laboratório de manipu-
lação em uma sala anexa à farmácia, praticando a química 
bromatológica ao analisar mel e leite, pois que eventualmente 
eram componentes de suas fórmulas magistrais. 

Os principais laboratórios oficiais tiveram na sua criação, e 
ainda têm no seu funcionamento, a presença marcante do 
profissional farmacêutico. Como exemplo, temos a criação 
do Instituto de Análises Químicas e Bromatológicas de São 
Paulo (1892), que mais tarde se transformaria no Instituto 
Adolfo Lutz. Em Minas Gerais foi criado o Laboratório de 
Análises Químicas do Estado (1911), que em 1941 tornou-se 
exclusivamente bromatológico, sendo transferido para o 
Instituto Biológico, hoje Fundação Ezequiel Dias (FUNED). 

O ensino nos cursos de Farmácia sempre teve como destaque 
uma base sólida de conhecimentos e práticas associadas à 
química, biologia, bioquímica e microbiologia, o que faz do 
profissional farmacêutico uma referência quando se trata de 
análises laboratoriais, sejam elas de natureza diversas. No 
campo dos fármacos e das análises clínicas e toxicológicas, 
o farmacêutico tem concentrado suas atividades, mas vale 
lembrar sua história e atuação nas análises bromatológicas. 

O exercício de qualquer profissão implica 
capacitação, visando à competência e 
habilidade para atuar na área, não bastando 
a regulamentação ou argumentos históricos. 
A área de al imentos é,  por cer to,  um 
campo multidisciplinar e multiprofissional 
por excelência, envolvendo engenheiros 
e tecnólogos de alimentos, nutricionistas, 
químicos e engenheiros químicos, biólogos, 
veterinários, agrônomos entre outros, tendo 
cada um sua competência estabelecida pelo 
foco principal de sua formação associada 
ao alimento. Neste contexto, o farmacêutico 
é visto quase sempre associado ao controle 
de qualidade laboratorial ou atuando na 
Vigilância Sanitária, mas encontra espaço 
também no setor produtivo e no desenvolvi-
mento de novos produtos.

As diretrizes curriculares ainda vigentes 
descrevem o nosso perfil profissional “...
controle, produção e análise de alimentos...”, 
mas o cenário está mudando. Precisamos 
ampliar a discussão dos aspectos relacio-
nados à profissão, notadamente no que diz 
respeito aos alimentos, como aconteceu no I 
Encontro Nacional de Professores e Especia-
listas Farmacêuticos da Área de Alimentos, 
promovido em 2009 pelo CFF e CRF-SP. 

Enfim, como profissional da área de saúde, 
o farmacêutico não pode prescindir de ter 
conhecimentos sólidos na área de alimentos, 
e se quiser, pode ir muito além, complemen-
tando sua formação e encontrando nesta área 
sua realização profissional.

Farmacêutico-Bioquímico, mestre e doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos, professor titular da Faculdade de Farmácia da 
UFJF, Vice-coordenador do mestrado profissional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados.  |  marco.furtado@ufjf.edu.br

No dia em que se comemorou o Dia Internacional da 
Mulher, 8 de março, o Conselho Regional de Farmácia 
de Minas Gerais (CRF/MG) criou a Comissão da Mulher 
Farmacêutica, a primeira entre todas as entidades da 
área da saúde do país. Mais que trazer à luz questões 
relativas ao dia a dia da mulher farmacêutica, o intuito 
da Comissão é mobilizar não apenas as profissionais 
da área, mas também a sociedade como um todo, na 
busca por soluções concretas para questões diversas 
que as afetam. 

Infelizmente verificamos ainda nos dias de hoje 
situações extremas como a que deu origem ao próprio 
Dia Internacional da Mulher. Ainda são muitas dispari-
dades que precisam ser combatidas para que se 
alcance a igualdade de gênero.

Para se ter uma ideia da importância e atuação da 
mulher farmacêutica, apenas em Minas Gerais, 
dos 23.616 farmacêuticos registrados no CRF/MG, 
16.568, ou seja, 70% são mulheres. Dessas, 13.244 
(79,93%) têm idade entre 25 e 45 anos. 

Diante desse contexto, o CRF/MG inicia esse trabalho 
com uma comissão que tem à frente a presidente 
do 14CFBMG e vice-presidente do CRF/MG Elaine 
Baptista, além de Mariana Gonzaga do Nascimento, 
Júnia Dark Lelis, Anne Borges Silva, Thais de Caux, 
Barbara Taciana Furtado e Tânia Azevedo Anacleto. 

Comissão da Mulher Farmacêutica é criada pelo CRF/MG, 
em iniciativa inédita entre entidades de saúde do país

“Enquanto o homem e a mulher não se 
reconhecerem como semelhantes, enquanto 

não se respeitarem como pessoas em 
que, do ponto de vista social, política e 

econômico, não há a menor diferença, os seres 
humanos estarão condenados a não verem 

o que têm de melhor: a sua liberdade.”
Simone de Beauvoir

“Queremos que esse pioneirismo se reflita também 
nas ações que vamos desenvolver, trazendo para 
o debate temas diversos, tais como condições do 
mercado de trabalho: equiparação salarial, assédio; 
liderança e mulher na política de classe, entre outros. 
Mais que trazer para discussão, vamos propor 
soluções concretas para cada uma dessas situações, 
convidando a sociedade e outras entidades a se 
unirem a nós, estimulando e orientando as mulheres 
a cada vez mais ocuparem os espaços de lideranças”, 
explica. 

O CRF/MG tem convicção da importância da Comissão, 
que inicia os trabalhos já com uma grande missão: 
levar para o 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica 
de Minas Gerais, - que acontece em agosto de 2017 
no Minascentro, em Belo Horizonte - um fórum com 
lideranças expressivas de luta pelos direitos das 
mulheres, para debater assuntos pertinentes ao tema. 



| Farmácia Revista | | Março - Abril - Maio 2017 |

Âmbito Profissional Âmbito Profissional

4544

Educação em diabetes por farmacêuticos: 
oportunidades e desafiosA tecnologia é uma aliada da Urinálise

*Beatriz Pinto Coelho Lott1, Janice Sepúlveda Reis2*Dr. Marcos Aurélio Ferreira da Silva

O aumento da prevalência do Diabetes Mellitus é um 
problema global e seu enfrentamento uma prioridade para 
a Organização Mundial de Saúde. Segundo a Federação 
Internacional de Diabetes, há uma epidemia em curso, 
com previsão para alcançar 471 milhões até 2035.

A educação em diabetes é “um processo colaborativo no 
qual pessoas diagnosticadas, ou com risco de desenvolver 
diabetes, adquirem conhecimentos e habilidades 
necessários para mudar atitudes e conseguir autoge-
renciar com sucesso a doença e suas comorbidades”.

Farmacêuticos são profissionais com grande potencial 
para realizar educação em diabetes, principalmente no 
que diz respeito às orientações sobre o uso de medica-
mentos. A capilaridade e o grande número de farmácias 
no Brasil os deixam numa posição de destaque, pois 
pessoas com diabetes visitam sete vezes mais uma 
farmácia do que os consultórios de seus médicos.

A Lei 13.021, publicada em 2014, reitera a importância da 
realização de educação em saúde nas farmácias, dentro 
das atribuições clínicas deste profissional, que têm se 
tornado mais ativos no processo de cuidado ao paciente. 
Em vários países têm-se observado uma presença mais 
frequente de farmacêuticos atuando como educadores em 

Falar em tecnologia hoje em 
dia tornou-se redundante, até 
porque não podemos deixar de 
aliar quantidade com rapidez 
e qualidade. Esse trio faz com 
que os laboratórios de análises 
clínicas possam ofertar, acima 
de tudo, um bom resultado de 
seus exames assegurando ao 
médico segurança para conduzir 
suas condutas e diagnósticos 
em favor de seus pacientes.

A Urinálise pode oferecer isso. Um exame simples, rápido e 
indolor na coleta. Com resultados que mostram ao médico um 
perfil da saúde do paciente naquele momento.

Além de vislumbrar uma série de possibilidades diagnósticas, 
esse exame, seja feito manualmente ou com recursos tecnoló-
gicos, pode propiciar isso.

Costumo dizer que “o exame de urina é subutilizado”, sendo 
recurso de apoio diagnóstico importante e, a meu ver, pouco 
solicitado, uma vez que programas de saúde como: saúde da 
mulher, pré-natal, saúde do homem, do idoso, incluem em sua 
rotina o EAS, mas e o os outros?

Rotina de provas hepáticas, problemas renais, infecções 
urinárias, desidratação, litíase renal, necessitam de bom exame 
de urina. Quando me formei até o teste de gravidez era feito na 
urina. 

Trabalho com automação em urinálise há aproximadamente três 
anos e uma rotina diária de 400 amostras, com uma equipe 
de oito funcionários que realiza o trabalho diário e ainda o 
Programa de Controle de Qualidade (PNCQ) com resultado 
excelente, treinamentos e atualizações trimestrais, tudo isso 
em um laboratório público. Sim, isso mesmo, em um laboratório 
do SUS, pertencente à Prefeitura Municipal de Manaus (Labora-
tório Distrital Norte – Prof. Manoel Bastos Lira). 

diabetes, o que historicamente era feito principal-
mente por nutricionistas e enfermeiros.

A atuação do farmacêutico, de forma conjunta com 
outros profissionais, traz resultados na melhoria 
do controle glicêmico e do colesterol, aumento da 
qualidade de vida e na adesão à terapia farmaco-
lógica, além do aumento do conhecimento sobre 
a doença e sobre os medicamentos usados, 
melhorias na técnica de aplicação de insulina e de 
automonitorização glicêmica.

O processo de educação em diabetes constitui, 
por parte do profissional de saúde, no treina-
mento de habilidades que contribuam para o 
tratamento, alcance de metas e qualidade de vida 
dos pacientes. Ter domínio do conteúdo envolvido 
é um pré-requisito para isto. Uma pesquisa 
conduzida em 2015, junto ao CRF/MG, através de 
questionário eletrônico, avaliou o conhecimento 
de farmacêuticos do estado de Minas Gerais 
sobre diabetes. O nível de conhecimento revelado 
na maioria dos conteúdos, e entre farmacêuticos 
com diferentes graus de experiência e formação, 
foi considerado insuficiente. Além disso, a maioria 
das farmácias comunitárias privadas pesqui-
sadas apresentava limitações que impactavam na 
dedicação do farmacêutico para esta função.

Os resultados encontrados revelam que existe 
um importante caminho a trilhar no desenvolvi-
mento de farmacêuticos que possam atuar como 
educadores em diabetes. Este desenvolvimento, 
que só pode ser feito a partir de investimentos 
em capacitação técnica, será fundamental para 
impulsionar a farmácia no cuidado de pacientes 
com diabetes.

Tenho orgulho do que faço e já se vão 35 
anos de profissão, sempre nas Análises 
Clínicas e no SUS. Para os que estão 
iniciando fica aqui minha pequena contri-
buição: “Trabalhar e poder ajudar o próximo, 
além de ser bíblico, está em nossos 
corações”.

1Mestre em Educação em Diabetes pelo Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de BH.
2Endocrinologista; Coordenadora do Mestrado Profissional em Educação em Diabetes da Santa Casa de BH.

*Conselheiro Federal do Amazonas

Gerente da Urinálise do Laboratório Distrital 
Norte – Prof. Manoel Bastos Lira

A tecnologia tem colaborado na rotina da 
farmacêutica Kelly Felix Trindade na realização 

de exames no Laboratório Distrital Norte – 
Prof. Manoel Bastos Lira, em Manaus

Beatriz Lott Janice Reis



Agradecemos a todos que, com a sua colaboração, 
tornaram possível esta edição.

Espaço do leitor

O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac está presente 
em todo o Estado de Minas Gerais com o objetivo de 
fortalecer o comércio de bens, serviços e turismo.  A enti-
dade atua de forma integrada para oferecer uma rede 
exclusiva de proteção e serviços, beneficiando empresá-
rios, trabalhadores, suas famílias e comunidades. São 
ações que visam fortalecer a nossa economia e promover 
desenvolvimento, cultura, saúde, lazer e capacitação 
profissional a milhares de pessoas. Assim, trabalhamos 
com você para construir um futuro melhor para todos.
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Cartão de Aniversário do CRF/MG
Agradeço muito pela lembrança, atenção e gentileza.
Meu braço a todos do nosso Conselho, com minha 
admiração e respeito.

Zildete Pereira de Souza (Via e-mail)

Prescrifar
Em nome de alunos e professores daqui da Faculdade 
Pitágoras, gostaria de agradecer a você e ao CRF/MG 
pela realização do Prescrifar aqui em Divinópolis. Foi 
uma excelente oportunidade de capacitação para todos.

Klauber Menezes Penaforte
Coordenador do curso de Farmácia da Faculdade 
Pitágoras de Divinópolis (Via e-mail)

I Fórum de Farmácia Clínica no SUS-MG
Evento muito importante para nortear e solidificar 
a presença indispensável do farmacêutico no SUS. 
Parabéns ao CRF/MG pelo brilhante evento. Nós, 
farmacêuticos do nordeste de Minas, estamos muito 
orgulhosos por Teófi lo Otoni sediar este importante fórum!

José Maria Ribeiro Júnior
Farmacêutico hospitalar em Teófilo Otoni 
(Durante o evento em Teófilo Otoni)

Capacifar
O curso “Atenção Farmacêutica ao paciente 
Idoso” superou minhas expectativas. Apesar 
do pouco tempo, a ministrante Thaís de Caux 
conseguiu com excelente didática transmitir 
parte da sua experiência. Os cursos oferecidos 
pelo CRF/MG têm contribuído muito para nossa 
qualificação profissional. A região de Itabira 
passou anos carente desses eventos e, agora, 
com o reconhecido esforço de nossa colega 
Gláucia Alves, o CRF vem atendendo a nossa 
demanda por novos conhecimentos.

Marcus Vinícius de Souza Garcia
Farmacêutico da Prefeitura Municipal 
de Ferros/MG (Via e-mail)

Acho que sempre que o CRF/MG promove alguma 
coisa, como esse curso sobre Perícia Criminal, 
as coisas são bem bacanas. Acho que isso é 
necessário pra enaltecer a nossa profissão, 
que não está fácil. A profi ssão está crescendo e 
capacitações são muito importantes.

Ana Flávia Figueiredo
Farmacêutica em Belo Horizonte 
(Durante capacitação no CRF/MG)

Envie seu comentário para comunicacao@crfmg.org.br

Descontos em multas e juros de até 99%
para débitos até 31 de março de 2016

De 18 a 22 de setembro, das 8h às 17h, 
na Sede do CRF/MG, à rua Urucuia, 48, 
Floresta, Belo Horizonte
Documentação:

» Pessoa Física: apresentar um documento 
de identidade, com foto

» Pessoa Jurídica: documentação da 
empresa ou se for um representante, este 
deve comparecer com uma procuração, com 
reconhecimento de fi rma.

Mais informações: (31) 3218-1013 ou no 
e-mail ag@crfmg.org.br

Negociações conforme estabelece as Resoluções do CFF Nºs 533/210 
e 637/2016, que dispõe sobre o programa de parcelamento das 
receitas previstos nos artigos 26 e 27 da Lei Federal nº 3.820/1960.
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