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APRESENTAÇÃO
Fortalecer a profissão farmacêutica é sem dúvida nossa principal missão

Ao longo dos últimos anos temos enfrentado inúmeras tentativas de desregulamentar e 
enfraquecer a atuação dos profissionais farmacêuticos em todo Brasil, com projetos de lei 
e outras iniciativas que atacam a atuação privativa do farmacêutico e o direito à assistência 
farmacêutica que a população tem direito.

As metas apresentadas nesse planejamento estratégico são frutos de uma construção junto 
aos mais diversos setores do nosso segmento, que vai da academia ao varejo, e que nos 
trouxe a certeza que precisamos nos unir para que tenhamos uma profissão cada vez mais 
forte e preservada.

O esforço e o trabalho coletivo, por meio da interlocução entre Conselho, sindicatos, 
associações, entidades, governos e parlamento, é que podem, além de fortalecer a 
profissão, garantir a empregabilidade com salários justos.

Nesse trilhar, além da fiscalização profissional, nos propomos a ser mediadores dessa 
grande e necessária articulação para garantir o melhor funcionamento do sistema e, por 
isso, apresentamos nosso planejamento de gestão com base em seis eixos: Gestão e 
Tecnologia, Empreendedorismo, Inovação, Fiscalização, Participação, Trabalho e Educação.

GESTÃO 2020/2021

Presidente: Júnia Célia de Medeiros

Vice-Presidente: Márcia Cristina de Oliveira Alfenas

Secretário-Geral: Leandro Catarina Leal 

Tesoureiro: Christian Francisco de Matos

Superintendente: Wallan Araújo Camelo
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PERFIL DO SISTEMA

PERFIL DO SISTEMA

No âmbito da autarquia foram 27.365 profissionais farmacêuticos inscritos, 8.894 Drogarias, 
1.310 Farmácias Privativas, 1.474 Farmácias Públicas e outras modalidades, sendo no total 
16.803 estabelecimentos cadastrados.

INSTITUCIONAL
O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais criado em 5 de julho de 1961, pela 
Resolução nº 2 do Conselho Federal de Farmácia, iniciou suas atividades em 23 de agosto 
do mesmo ano, com a posse da primeira diretoria.

O CRF/MG zela pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina dos que 
praticam atividades farmacêuticas em Minas Gerais. Como ações complementares, 
promove atividades que visam contribuir para a melhoria da Saúde Pública e da Assistência 
Farmacêutica, estimulando a unidade da categoria e executando programas de atualização 
e capacitação profissional.

Previsto na Lei n.º 11.160/05, o Plenário da entidade é composto por 12 (doze) conselheiros 
regionais efetivos e 1 (um) conselheiro regional suplente.

100
Funcionários

13
Conselheiros Regionais

 12 efetivos e 1 suplente

25
Fiscais

9
Estagiários

2
Conselheiros Federais

 1 efetivo e 1 suplente
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O CRF/MG está presente nas seguintes cidades com suas seções:

 ∙ Governador Valadares: Seção Leste de Minas

 ∙ Ipatinga: Seção Vale do Aço

 ∙ Juiz de Fora: Seção Zona da Mata

 ∙ Montes Claros: Seção Norte de Minas

 ∙ Pouso Alegre: Seção Sul de Minas

 ∙ Uberlândia: Seção Triângulo Mineiro

TRIÂNGULO MINEIRO
Uberlândia

NORTE DE MINAS
Montes Claros

SEDE
Belo Horizonte

ZONA DA MATA
Juiz de Fora

SUL DE MINAS
Pouso Alegre

VALE DO AÇO
Ipatinga

LESTE DE MINAS
Governador 
Valadares
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COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 
Responsável por analisar as receitas, despesas e balanços contábeis. Formada por conse-
lheiros regionais, é eleita a cada dois anos. 

COMISSÃO DE ÉTICA 
Responsável pela instrução dos processos éticos instaurados pelo CRF/MG. Formada por 
farmacêuticos voluntários nomeados pela presidência. 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL 
Responsável pela avaliação dos pedidos de assistência financeira feitos por farmacêuticos, 
conforme os critérios adotados para esse fim.

GRUPOS TÉCNICOS DE TRABALHOS 
Criados para dar suporte técnico à diretoria, estudando, opinando, desenvolvendo e 
propondo melhorias nas áreas de atuação da Farmácia.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Aspirando pelo aperfeiçoamento da gestão, o CRF/MG desenvolveu o seu planejamento 
estratégico. 

Missão: Zelar pela ética, qualificar, defender e servir a profissão farmacêutica, a fim de 
promover a sua valorização perante a sociedade, garantindo benefícios à saúde pública.

Visão: Servir de mediador na integração entre o profissional farmacêutico e a sociedade, 
promovendo o seu reconhecimento como agente acessível de saúde pública.

Valores: 

 ∙ Ética - Legalidade 

 ∙ Imparcialidade - Impessoalidade 

 ∙ Justiça - Moralidade 

 ∙ Transparência - Publicidade 

 ∙ Inovação - Eficiência /Diretrizes
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DIRETRIZES GERAIS

RESULTADOS INSTITUCIONAIS 
Fortalecer o ambiente regulatório e garantir as prerrogativas profissionais dos profissionais 
farmacêuticos. 

PÚBLICO E SOCIEDADE
Fortalecer a participação sociopolítica institucional perante as instituições públicas, 
privadas, sociedade civil e entidades representativas do setor farmacêutico 

Elevar a percepção do valor da profissão farmacêutica perante a sociedade

Firmar parcerias estratégicas

Atuar como fator de proteção da sociedade

Promover a satisfação do farmacêutico em relação ao Sistema CFF/CRF

RESULTADO ECONÔMICO
Garantir sustentabilidade orçamentária e financeira do sistema CRF

Tecnologia e Processos

Garantir qualidade e confiabilidade nos processos e nos procedimentos

Aperfeiçoar, ampliar e difundir ações de educação continuada, Registro e Fiscalização, 
como fatores de proteção da sociedade

Elaborar, acompanhar e aperfeiçoar normas de interesse da classe farmacêutica 

Inovar, integrar e otimizar a gestão do CRF/MG

Ampliar e integrar o uso da Tecnologia da Informação no CRF/MG
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PESSOAS E ORGANIZAÇÃO
Reter e atrair talentos

Influenciar a formação das competências e das habilidades dos profissionais, fomentar 
programas de educação continuada e fortalecer conhecimentos técnicos e habilidades 
pessoais dos conselheiros e funcionários do CRF/MG

Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do Sistema

PLANO DE AÇÃO 
A gestão 2020/2021 trabalhará suas ações com base em seis eixos estratégicos, sendo 
eles: Gestão e Tecnologia, Empreendedorismo, Inovação, Fiscalização, Participação, 
Trabalho e Educação.

EIXO GESTÃO E TECNOLOGIA 

Implantar o CRF TECH – plataforma de serviços online do CRF/MG

Modernizar os processos procedimentos administrativos – instituindo o processo de assinaturas com certificação 
digital 

Realizar a mudança para a nova sede do CRF/MG

Criação do programa de estágio do CRF/MG

Criação de regulamentação para padronização de documentos emitidos pelo CRF/MG

Criação do programa de treinamento contínuo dos funcionários do CRF/MG

EIXO EMPREENDEDORISMO  

Parceria com o Sebrae p/ incentivar o empreendedorismo farmacêutico

Qualificar o farmacêutico para empreender em diferentes áreas como: vacinas, farmácia estética, práticas 
integrativas, consultórios independentes, dentre outras

Buscar parceria com órgãos de qualificação e certificação da qualidade para concessão de descontos em 
empresas de propriedade ou que valorizem o trabalho do farmacêutico
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Fomentar o crédito para o farmacêutico empreendedor, parcerias e projetos buscando junto às instituições, 
como o BNDES

Incentivar a abertura de CONSULTÓRIOS FARMACÊUTICOS, reafirmando a autonomia do Farmacêutico como 
profissional de saúde e/ou membro de equipes multidisciplinares

EIXO FISCALIZAÇÃO  

Propor a revisão da Resolução CFF 648/2017 que regulamenta o procedimento de fiscalização dos Conselhos 
Regionais de Farmácia ( CRF’s), de forma a garantir uma fiscalização justa, humanizada, congruente, baseada no 
perfil de assistência e na prestação de serviços de farmacêuticos devidamente comprovados

Realizar uma fiscalização mais justa e humanizada, de acordo com o perfil e histórico de assistência do 
profissional e do estabelecimento de saúde. Ou seja, uma fiscalização mais colaborativa e menos punitiva, que 
leva em consideração outros fatores importantes e não somente a presença ou ausência do profissional no 
momento da fiscalização

Rever as resoluções e deliberações que estabelecem uma carga horária de assistência específica, mesmo em 
atividades não privativas do farmacêutico. Nossa intenção é dar mais autonomia e competividade ao profissional 
farmacêutico no mercado de trabalho

Realizar a fiscalização interativa de forma permanente, com objetivo de manter os farmacêuticos atualizados 
referentes as legislações vigentes

Intensificar a fiscalização dos estabelecimentos clandestinos e propor ações conjuntas com outros órgãos 
fiscalizadores como PROCON, ANVISA, SES-MG (VISA, SAF). Nossa intenção é preservar a saúde da população, 
valorizar e ressaltar a importância da assistência farmacêutica em todos os estabelecimentos

EIXO INOVAÇÃO

Criar o projeto SELO FARMACÊUTICO. Nossa intenção é parabenizar e incentivar o crescimento de profissionais 
e estabelecimentos que se destacam em diversos segmentos como: Assistência Farmacêutica; Responsabilidade 
Social; Responsabilidade Ambiental e Responsabilidade Educacional 

Criar o PROJETO ATITUDE FARMACÊUTICA, para identificar as experiências exitosas por área de atuação e 
homenagear na Câmara Municipal de Vereadores, para aumentar a visibilidade do profissional farmacêutico

PROJETO SAÚDE PÚBLICA - valorização do farmacêutico do SUS

EIXO PARTICIPAÇÃO

Incentivar a participação de farmacêuticos nos Conselhos Municipais de Saúde

Trabalhar para inclusão de farmacêuticos no Legislativo e Executivo, fomentando a representação na política

Manter apoio permanente às Associações de Farmacêuticos, gerando sustentabilidade, crescimento e 
fortalecimento das entidades regionais

Articular junto às Câmaras Municipais a criação de projetos de lei que beneficiem os farmacêuticos e a 
população

Realizar Encontro das Associações Farmacêuticas 

Manter a parceria com Ministério Público a fim de garantir a Assistência Farmacêutica nos municípios

Retomar as formações das Comissões Assessoras com especialistas para dar suporte aos farmacêuticos

Incentivar o farmacêutico profissional referência nas indústrias farmacêuticas, tanto nas áreas relacionadas à 
produção, quanto na pesquisa e propaganda
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EIXO TRABALHO

Lutar para garantir o farmacêutico, sendo exclusiva a sua autoridade técnica, Responsável Técnico em 
estabelecimentos farmacêuticos

Defender a Lei 13021/14, sendo contra ao “Farmacêutico Virtual” e a venda de medicamentos fora do 
estabelecimento farmacêutico

Parceria com os Sindicatos para incentivar e divulgar as ações dos estabelecimentos do piso salarial em todas as 
categorias e auxiliar no estabelecimento de acordos coletivos justos que valorizem o trabalho do farmacêutico

Projeto Uso Racional dos Medicamentos (ampliar para farmácias comunitárias e públicas)

Consultório Farmacêutico itinerante durante a Campanha do Uso Racional de Medicamentos

Aproximar do nosso CFF, buscando fortalecer a política institucional parlamentar do Conselho de forma única, 
para o ganho geral de toda categoria e defesa de nossa atuação em todas áreas farmacêuticas

Trabalhar em conjunto com o CFF e demais Conselhos de Farmácia nas disputas judiciais que influenciam 
diretamente a vida do farmacêutico

Buscar parceria real com os Sindicatos para trazer melhor condição de trabalho e salário para o Farmacêutico 
Mineiro. Sindicato forte tem poder de atuação!

Campanha de valorização do Realizar: O FARMACÊUTICO PODE E SABE FAZER! Informando a sociedade sobre 
todas as áreas de atuação do farmacêutico

Manter a parceria com o Ministério Público a fim de garantir a Assistência Farmacêutica nos municípios

Retomar as formações das Comissões Assessoras com especialistas para dar suporte aos farmacêuticos

Incentivar o Farmacêutico profissional referência nas indústrias farmacêuticas, tanto nas áreas relacionadas à 
produção, quanto na pesquisa e propaganda

EIXO EDUCAÇÃO

Parceria com o CFF – PROJETO CUIDADO FARMACÊUTICO 

Realização do 15º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais

Ampliação e modernização dos cursos de capacitação virtual do CRF/MG 

PRESCRIFAR – (Capacitação em Prescrição Farmacêutica).

Retomar o projeto de capacitação dos profissionais farmacêuticos sobre a prescrição segura, gerando o 
empoderamento profissional para resolução de problemas de saúde autolimitados

CAPACIFAR - Manter e ampliar as capacitações – de acordo com as demandas regionais, incluindo capacitações 
na área de Farmácia Hospitalar, Oncologia/manipulação de neoplásicos, visto a vasta necessidade de 
qualificação do farmacêutico no setor

CAPACIFAR INTERATIVO – Resgatar essa proposta que permite aos farmacêuticos opinarem sobre a área que 
desejam realizar capacitações gratuitas 

CAPACIFAR UNIVERSITÁRIO – Ampliar a realização durante os cursos dentro das Escolas de Farmácia, nas 
semanas acadêmicas ou em outros espaços. Eventos a serem franqueados também aos farmacêuticos inscritos 
no CRF/MG

Implantar o CONSULFAR – Consulta Farmacêutica – Programa de capacitação para realização de consultas 
farmacêuticas
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