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11° CONGRESSO
de Farmácia e Bioquímica
de Minas Gerais

O melhor Congresso da história
Farmacêuticos mineiros buscam conhecimento e atualização profissional no 11ºCBFMG
O maior evento farmacêutico de Minas Gerais alcançou uma marca inédita: 1.893 participantes.
O número superou em mais de 60% os inscritos da edição anterior. Entre os dias 13 e 15 de
julho, o 11º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais (11º CFBMG) debateu temas
relacionados à atividade farmacêutica em todas as suas áreas de atuação e perspectivas
de mercado de trabalho, bem como a educação farmacêutica e possibilidades de seu
aprimoramento.
Nas salas e corredores do Minascentro, em Belo Horizonte, estudantes, profissionais e
pesquisadores puderam trocar experiências e aprimorar seus conhecimentos. Além das mais
de 70 palestras, cursos e mesas redondas, também foram realizados encontros setoriais
com especialistas de várias áreas da Farmácia: Análises Clínicas, Citologia Clínica, Educação
Farmacêutica e Farmacognosia.
Para o presidente do 11º CFBMG, Vanderlei Machado, o principal objetivo do evento foi
alcançado: capacitar os proﬁssionais e valorizar a proﬁssão farmacêutica. “Agradecemos a
todos que se empenharam para fazer deste Congresso um destaque entre todas as edições.
Especialmente ao Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, que nos últimos anos vem
acumulando importantes conquistas para a categoria farmacêutica”.

11º CFBMG em
números
» 1.893 participantes
» 400 instituições de ensino
» 25 entidades
farmacêuticas representadas
» 44 expositores
» 350 cidades
» 13 estados

Diretoria do CRF/MG durante
a abertura do 11o CFBMG

Tecnologia de ponta dá mais agilidade e
segurança à identificação dos participantes

Congressistas lotaram
as salas do Minascentro
nos três dias de evento

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo.
O caminho está traçado. Continue estudando e buscando atualização permanente.

O resultado é um só: a vitória! Até o 12º CFBMG!

A palavra é sua

Trabalhos acadêmicos têm destaque em mostra de Temas Livres
Cerca de 80 estudantes e recém-formados apresentaram
trabalhos desenvolvidos ao longo do curso de Farmácia,
na exposição de Temas Livres, prestigiada por centenas
de participantes e pesquisadores. Cada trabalho foi
submetido à avaliação de professores membros da
Comissão Assessora de Ensino do CRF/MG. Os autores
receberam certiﬁcado de participação.

Felizmente o Congresso de
Farmácia de Minas Gerais
hoje é completamente sólido.
Qualquer profissão que queira
se manter forte precisa estar em
constante atualização. É preciso
discutir os avanços, promover
a aproximação entre os
profissionais e a integração entre
as áreas da Farmácia.
Gerson Antônio Pianetti

Para a farmacêutica Mayara Mendes Brito, formada no
Centro Universitário do Triângulo (UNITRI), de Uberlândia,
esta é uma oportunidade única. “Sou Conselheira
Municipal de Saúde de Uberlândia e utilizo meu trabalho
sobre o uso indiscriminado de antibióticos, desenvolvido
em parceria com o CRF/MG, na minha cidade. Hoje eu
vim apresentá-lo em Belo Horizonte”, aﬁrmou Mayara.

Professor da UFMG e presidente da
Farmacopéia Brasileira

É a primeira vez que participo de
um Congresso que efetivamente
discute os contratos na prestação
de serviço dos laboratórios.
Parabéns à
organização do evento.
Humberto Tibúrcio
Presidente do Sindlab

A inserção de farmacêutico no
SUS é muito recente e requer a
qualificação de profissionais.
Por isso, ter esse espaço dentro
do Congresso, que tem crescido
ao longo dos últimos anos, é
fundamental pra que a gente
consiga trocar experiências e
divulgar o trabalho desenvolvido
dentro do SUS.
Renata Cristina Resende Macedo
Superintendente de Assistência
Farmacêutica da Secretaria de Estado da
Saúde de Minas Gerais

A responsabilidade social tem
um aspecto representativo dentro
da sociedade. Por isso, o 11º
Congresso está plenamente
conectado com a modernidade,
com o processo de
responsabilidade como um todo.
E o mais importante: contribui
com o profissional de saúde no
exercício de suas atividades.
Luiz Carlos da Fonseca e Silva
Coordenador de Tecnologia em
Organização de Serviços de
Saúde da Anvisa

O Conselho Federal de Farmácia
reconhece o Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais
como parceiro atuante, que tem
desenvolvido importantes ações
em busca de mais conquistas
para os farmacêuticos do Estado.
Prova disso é este Congresso,
que está primando pela
qualidade das discussões.
Walter Silva Jorge Leão
Vice-presidente do CFF

A Feifar reconhece a importância
de o Congresso de Minas Gerais
ter incluído nas discussões
as mídias e redes sociais. É
um assunto inovador e uma
ferramenta de gestão eficiente.
Lançamos aqui, em primeira
mão, a proposta de criação de
uma rede social exclusiva para o
profissional farmacêutico.
Danilo Gonçalves Moreira Caser
Presidente da Federação Interestadual dos
Farmacêuticos - Feifar

Mudança no perfil dos participantes atrai expositor
“A organização do Congresso nos
surpreendeu. Não esperávamos tantos
profissionais, o que é ótimo para a
nossa empresa, que fornece software
para farmácias. É a primeira vez que
participamos do Congresso e certamente
estaremos juntos nas próximas edições”.
Eugênio Alexandre Eliseu – proprietário da Soft Bis

“A In Vito participou de praticamente
todas as edições da Expofarma. E o
resultado tem sido cada vez mais positivo.
Apresentamos nossos serviços para várias
pessoas que ainda não conheciam a
empresa. Este é o nosso maior ganho”.
Wagner Marioto – gerente de Marketing da In Vitro

“A organização do Congresso tem sido
cada vez melhor. Todas as reivindicações
que nós, expositores, fizemos, foram
atendidas. Pela primeira vez, pudemos
apresentar nossas dificuldades e ajudar
a propor sugestões”.
Marcelo Augusto Vieira – diretor comercial e
Responsável Técnico da Centerlab

Paralelamente ao 11º Congresso de Farmácia e
Bioquímica de Minas Gerais foi realizada a 11ª
Expofarma, feira de produtos e serviços ligados à
área farmacêutica. A feira, que reuniu 44 empresas
do setor, teve uma mudança no perﬁl de visitantes:
63% de farmacêuticos profissionais, contra 37%
de estudantes. Isso signiﬁca mais oportunidade de
negócios e divulgação de serviços e produtos.
Outra inovação foi a realização workshops,
aum e n t an d o a i n t e r a ç ã o d o s ex p o s i t o r e s
com os par ticipantes do Congresso. Em sua
maioria, os trabalhos acompanharam os temas
discutidos na programação oficial, atuando de
forma complementar à difusão do conhecimento
promovida pelo Congresso.

Mulheres são maioria entre os congressistas
O 11º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas
Gerais preparou ações especiais para as mulheres,
quase 80% do total de participantes.
Nos três dias de evento, o público feminino participou
de sessões de cuidados pessoais nos estandes das
redes de cosméticos L’acqua di Fiori, Boticário, Vita
Derm e Mary Kay.
Além de aprender técnicas de automaquiagem, as
congressistas também receberam atendimento das
alunas do curso de Estética e Cosmética do Centro
Universitário UNA. Foram feitas sessões de limpeza
facial, SPA das mãos e massagens relaxantes.

O nível de discussão foi altíssimo,
com profissionais e expositores de
grande experiência profissional.
No Congresso se reúnem todas
as áreas, o que é muito rico.
Antes de sermos especialistas,
somos farmacêuticos.”
Ademir Valério

Presidente Nacional da Associação
Nacional de Farmacêuticos Magistrais

Considero de extrema
importância o Congresso de
Farmácia ter contemplado
a discussão sobre a
responsabilidade dos laboratórios
de Análises Clínicas no teste
de paternidade. Não se pode
preocupar exclusivamente com a
parte científica e técnica. É uma
responsabilidade social enorme,
que exige excelência dos serviços
prestados pelos laboratórios.
Dra. Sandra Maria Silva Rassi

Promotora de Justiça - Uberaba

Na área de Ensino, discutimos a
importância do planejamento,
da organização e do uso de
metodologias que promovam
a formação de profissionais de
alto desempenho. Tudo para que
o estudante entre no mercado
de trabalho de forma mais
completa, promovendo melhor
desempenho profissional e maior
sucesso pessoal.
Geraldo Alécio de Oliveira

Vice-presidente da Associação Brasileira de
Ensino Farmacêutico e Bioquímica

CRF/MG divulga ações de valorização do farmacêutico
Centenas de participantes lotaram o estande do CRF/MG em busca de novidades sobre o
trabalho desenvolvido para fortalecer a categoria em Minas Gerais. Nos três dias de evento,
funcionários se revezaram no atendimento aos congressistas, fornecendo informações sobre
serviços e distribuindo materiais gráﬁcos sobre legislação, ética e de campanhas publicitárias
em favor da valorização da proﬁssão farmacêutica.

O Congresso permite o contato
com assuntos atualizados,
além da troca de ideias entre
os profissionais. O que a gente
percebe é que muitas vezes
se aprende mais no corredor
do Congresso do que na sala
de aula. Sempre encontramos
profissionais com mais
experiência em determinados
assuntos que nós.
José Abol

Presidente do Programa Nacional de
Qualidade e sócio-fundador da Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas

O Ministério da Saúde tem
interesse em se associar a todas
as atividades que promovam
a qualificação dos profissionais
da saúde. Todo projeto que
venha a estimular o uso racional
de medicamentos e promover
a qualidade de vida da
população é muito bem vindo.
O Congresso de Farmácia e
Bioquímica é um deles.
Luanna de Mendonça Gomes
Consultora do Departamento de Atenção
Básica do Ministério da Saúde

Também foram sorteadas dezenas de brindes, como
desconto em cursos de pós-graduação, livros, kit’s
de reagentes e produtos de beleza e estética.

A oportunidade de reunir
pesquisadores e alunos em um
mesmo ambiente é única. Para
o aluno é muito importante sair
um pouco da sala de aula e ter
contato direto com professores
renomados, normalmente
inacessíveis no dia a dia.
Cid Ambiré Santos

Presidente da Sociedade Brasileira de
Farmacognosia e Professor da Universidade
Federal do Paraná

É a primeira vez que participo do
Congresso e fiquei impressionada
com a receptividade do
público mineiro. É bom a gente
ver estudantes e profissionais
trocando experiências. O
Congresso contribui para a
divulgação das bases teóricas
com vistas na implantação de
boas práticas para a realização
da Farmácia Hospitalar e Clínica.
Juliana Locatelli
Farmacêutica responsável pelo CTI do
Hospital Albert Einstein (SP)

Hoje o CRF/MG está efetivamente
iniciando um processo de
construção de um trabalho junto
aos professores e coordenadores
de curso de Farmácia,
integrados com outras instituições
que mantém representação
ativa do corpo docente.
Yara Drummond
Presidente da Comissão de Ensino CRF/MG

O Congresso teve vários
resultados positivos, dentre
eles a diversidade de fontes
de conhecimento. Muitos
colegas saíram com a mala
e a cabeça cheias de novas
ideias, novos pensamentos,
novos relacionamentos, novos
negócios. Parabéns ao Conselho
Regional de Farmácia!
Maria Alicia Ferrero

A Farmácia em debate: perspectivas e desafios
As principais lideranças do setor farmacêutico se reuniram no 11º CFBMG para reﬂetir sobre
o futuro e as potencialidades da proﬁssão. Pela primeira vez, coordenadores do curso de
Farmácia de Minas Gerais ﬁzeram um encontro oﬁcial para discutir a importância do corpo
docente na formação de farmacêuticos comprometidos com a promoção da saúde pública.
Já na área de Análises Clínicas, especialistas de várias cidades brasileiras debateram o
marco legal da RDC nº 302, que dispõe sobre o funcionamento de Laboratórios Clínicos, e
a RDC Nº. 50, que trata do planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos
físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
A Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) também aproveitou
a presença de profissionais das mais variadas regiões do Brasil para discutir assuntos
importantes para a categoria, como a aplicação da sustentação técnica contínua, fusão
empresarial do mercado e necessidade de atenção à educação continuada do proﬁssional.

curso de
Coordenadores de

batem a educação

Também foram realizados o II Encontro
Mineiro de Citologia Clínica, o III Encontro
Mineiro de Educação Farmacêutica e
o III Encontro Sudeste da Sociedade
Brasileira de Farmacognosia.

farmacêutica

Presidente Anfarmag/MG

Lide
Encontro de
Debater a responsabilidade
social na saúde em um
Congresso de Farmácia é
muito relevante para lembrar
aos farmacêuticos o que são
espaços de penetração. Os
conselhos locais, gestores, de
saúde, os três níveis de governo
e as conferências, são instâncias
capazes de discutir e disseminar
as demandas de melhoria da
saúde pública.
Francisco Batista Júnior

ranças de Aná

lises Clínicas

Presidente da An
durante reunião farmag, Ademir Valério (centro),
da Associação

Ex-presidente do Conselho Nacional
de Saúde.
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