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É com muito orgulho que apresento 
a vocês, colegas farmacêuticos, esta 
revista e um pouco do que fizemos 
ao longo de 2018. Quero começar 
agradecendo a oportunidade de 
representá-los à frente do CRF-GO. É 
muito gratificante trabalhar para uma 
categoria que existe para fazer o bem 
para a sociedade e que se dedica para 
que as pessoas tenham qualidade de 
vida e bem-estar. 

Eu amo a Farmácia! Nós, 
farmacêuticos, nos dedicamos a 
atender com responsabilidade as 
necessidades da nossa sociedade, 
prevendo e solucionando desafios. Por 
isso, lançamos a campanha “Farmácia 
faz bem pra você”, para mostrar que 
é da Farmácia que vem o carinho pelo 
próximo e a preocupação de fazer o 
bem.

A valorização do farmacêutico é 
parte essencial do trabalho do CRF-GO, 
assim como a defesa da profissão. Para 
tanto, nossa equipe de fiscalização vem 
desenvolvendo um trabalho exemplar 
que se tornou referência no País e que 
você pode acompanhar nas próximas 
páginas.

Mas o reconhecimento e a 
valorização do farmacêutico só se fazem 
possíveis com a união de todos. Eu 
agradeço a Deus por estar cercada de 
profissionais competentes que honram 
o nome da Farmácia em nosso Estado. 
Em especial, os diretores Luciana Calil, 
Leandro Zenon e Daniel Jesus, que são 

o pilar ideal para que qualquer gestão 
avance.

Para que continuemos fazendo 
o bem, precisamos estar sempre 
unidos, trabalhando, estudando e nos 
dedicando. Programas como o CRF 
de Portas Abertas e o CRF em Ação 
foram intensificados para oferecer 
conhecimento e qualificação aos 
farmacêuticos, inclusive do interior. 
Afinal, este é o CRF de todos!

Também criamos novos programas. 
O Start CRF aproxima o Conselho dos 
estudantes e das instituições de ensino, 
apresenta o mercado de trabalho e as 
questões éticas, com direitos e deveres 
dos farmacêuticos. O Mais Ensino é 
uma parceria com as instituições para 
oferecer descontos e até bolsas para os 
profissionais ávidos por conhecimento.

Foram muitas as realizações ao 
longo de 2018 e muitos aprendizados, 
mas ainda temos muito trabalho 
pela frente e muitos projetos para 
este ano que se inicia. E para que 
possamos executar tantas atribuições, 
dependemos exclusivamente de uma 
fórmula: amor e união. Então, conclamo 
a todos para que juntos continuemos a 
fazer o bem para toda a sociedade, pois 
o CRF-GO é a casa do farmacêutico e 
é feito com a ajuda de todos e para 
todos!

Lorena Baía, presidente CRF-GO.

Muito obrigada e boa leitura!

TRABALHAMOS PARA FAZER UM CONSELHO DE TODOS!

A valorização do farmacêutico 

é parte essencial do trabalho 

do CRF-GO, assim como

a defesa da profissão.



Conhecimento é fundamental para 
a boa atuação de todo profissional. 
Ciente disso, o CRF-GO investe em 
educação continuada e qualificação 
e mostra que está a serviço do 
farmacêutico. O Projeto CRF de Portas 
Abertas recebeu 1.889 farmacêuticos e 
estudantes de Farmácia para palestras, 
cursos e debates, de fevereiro a 
novembro de 2018. O Conselho abriu 
suas portas, inclusive aos finais de 
semana, 33 vezes para realização de 
cursos, palestras, workshops, rodas de 
conversa e encontros. Ao todo, foram 
37 palestrantes convidados e 172 
horas/aula ministradas. 

“É muito gratificante ver nossa casa, 
o CRF-GO, sempre cheio e servindo ao 
farmacêutico. Quando investimos em 
capacitação, damos os instrumentos 
necessários para que o profissional 
se atualize e melhore sua atuação no 
mercado, sempre fazendo o bem para a 
saúde da população”, explica o diretor 
secretário, Daniel Jesus. 

O primeiro evento realizado 
dentro do CRF de Portas Abertas foi 
a audiência pública sobre exame de 
proficiência para farmacêuticos, no dia 
27 de fevereiro, e serviu para discutir 
os possíveis avanços e melhorias para 
a profissão com a instituição do exame. 

CRF-GO INVESTE EM EDUCAÇÃO

SUMÁRIO
EXPEDIENTE
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Programa CRF de Portas Abertas qualifica 
1.889 farmacêuticos  e estudantes

Outro destaque foi a realização do 
Ciclo de Palestras do CRF de Portas 
Abertas, edição 2018, realizado de 
3 a 25 de abril, com temas como 
hipotireoidismo, diabetes e logística 
farmacêutica, além de rodas de conversa 
com farmacêuticos hospitalares e com 
farmacêuticos da Saúde Pública.

Durante a roda de conversa com 
farmacêuticos hospitalares, em 5 de 
abril, o diretor tesoureiro, Leandro 
Zenon, ressaltou a satisfação em 
receber tantos farmacêuticos e expôs a 
necessidade de abrir as portas da casa 
do farmacêutico para o diálogo. “O 
Conselho não é da diretoria; ele é da 
classe farmacêutica. Nos alegra muito 
estarem todos aqui na busca por mais 
esse conhecimento”, acrescentou.

O Conselho inovou e fez a 
transmissão ao vivo pelo Facebook de 
palestras concorridas, possibilitando 
que farmacêuticos do interior também 
pudessem acompanhar. A primeira 
transmissão ao vivo, no dia 28 de abril, 
foi “Acompanhamento do Paciente 
Diabético nos Serviços de Saúde”, 
ministrada por Mônica Lenzi e Wesley 
Magno. Já “Cadeia Fria: Etapas e 
Processos da Qualificação Térmica 
na Prática”, ministrada por Liana 
Papapietro, foi transmitida no dia 21 de 
agosto.                                                   

33 eventos
realizados de fevereiro
a novembro

profissionais e estudantes atendidos
1.889 

palestrantes
convidados37

172 horas/aula 
ministradas
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Outros importantes temas 
abordados ao longo do projeto 
foram a atuação do farmacêutico nas 
áreas de medicina nuclear, práticas 
integrativas e complementares e 
estética. Além das novas perspectivas 
para a distribuição de medicamentos, 
processos legislativos e projetos de lei 
que ameaçam o farmacêutico, serviço 
de aplicação de injetáveis e vacinas. 

É gratificante 
ver o CRF-GO 
servindo ao 
farmacêutico”

“
Daniel Jesus



START CRF FORTALECE ELO COM ACADÊMICOS
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Programa tem apoio do Comitê Jovem 
Farmacêutico para aproximar de universitários

Para estar mais próximo dos futuros 
farmacêuticos e das instituições de 
ensino, o CRF-GO lançou oficialmente, 
no dia 25 de abril, o Projeto Start CRF. 
O programa promove cursos e palestras 
para acadêmicos do início ao final da 
graduação e já atingiu 810 alunos. 
Foram 21 visitas ao longo do ano e 15 
faculdades beneficiadas.

O lançamento do Start CRF 
foi fortemente aplaudido por 
coordenadores dos cursos de Farmácia 
e atraiu estudantes, com interesse 
e aptidão para se tornarem futuras 
lideranças farmacêuticas. Durante o 
evento, foi criado o Comitê do Jovem 
Farmacêutico, com oito universitários 
que representam a classe estudantil e o 
elo com o Conselho.

“Este projeto é importante, pois 
dá início a um relacionamento mais 
próximo entre os estudantes e o CRF-
GO”, afirma Lorena Baía, presidente do 
Conselho. Segundo ela, os universitários 
terão a chance de conhecer melhor a 
profissão, o Conselho e a realidade do 
mercado de trabalho.

No cardápio de palestras oferecidas 
pelo CRF-GO estão a realização 
de aulas magnas e a qualificação 
profissional para acadêmicos iniciantes 
e do 9º e 10º períodos, palestras sobre 
o mercado de trabalho — gestão de 
carreira e estratégias acadêmicas — 
e sobre ética, direitos e deveres dos 
farmacêuticos. 

Um grupo de trabalho foi criado 
para estar presente nas instituições de 
ensino, inclusive do interior do Estado. 
Compõem o grupo a ex-presidente 
do CRF-GO, Ernestina Rocha, eleita 
conselheira federal para o quadriênio 
2019/2022; os assessores técnicos 
do CRF-GO, Cristina Lemos e Júlio 
Godinho; os membros da Comissão de 
Ética, Mirtes Bezerra, Raquel Resende 
e Roldão Oliveira de Carvalho; e os 
membros do Instituto Bula, Cadri Awad 
e Mayara Cristiana Celestino.

Os acadêmicos indicados para 
integrarem o Comitê do Jovem 
Farmacêutico são: Marcus Vinicius 
Cardoso de Andrade, como 
coordenador; Aparecido Modesto 
Bezerra Junior; Fernanda Lopes da 
Silva; Fernando Sariedine Junior; 
Filipe Ribeiro Lima; Giovanna da Silva; 
Isabelly Paula Sousa; Sarah Ribeiro 
Araújo e Yana Souza França de Queiroz.

“O Start CRF é uma oportunidade 
dos alunos entrarem em contato 
com as possibilidades da profissão 
farmacêutica.”

“É muito interessante, pois na 
faculdade trabalhamos muito a 
teoria e o projeto vai mostrar a 
realidade do mercado”

“O projeto cria uma integração 
do universitário com a profissão, 
oferecendo uma visão prática 
de como funciona o mercado de 
trabalho”

“É importante para o graduando 
estreitar laços, fazer visitas técnicas 
e conhecer novas áreas de atuação. 
Muitas vezes, o aluno entra no 
ensino superior sem saber o que é 
a profissão.”

“O Start CRF cria aproximação 
do CRF com os acadêmicos e 
ajuda a formar profissionais mais 
conscientes e motivados, já que 
a ética é destaque do programa, 
assim como os esclarecimentos 
sobre o mercado de trabalho.”

“O projeto é muito interessante, 
principalmente para os egressos, 
pois estabelecem mais contato com 
o Conselho, conhecem empresas e 
passam a ser mais conhecidos, au-
mentando suas possibilidades.”

ELAINE REED - coordenadora da 
UniAnhanguera

ADIBE KHOURI - coordenadora do curso 
de farmácia da Faculdade Estácio de Sá.

MARCUS VINÍCIUS ANDRADE - 
coordenador do Comitê Jovem Farmacêutico

ROBERTA DIAS DA SILVA CUNHA - 
coordenadora do curso de Farmácia das 
Faculdades Objetivo

RICARDO CARVALHO SILVA - coordenador 
do curso de Farmácia da UEG

SYLVIA ESCHER - coordenadora do curso 
de Farmácia da Universidade Salgado de 
Oliveira (Universo)

“Nós queremos atuar na prevenção 
e não só na punição. É preocupante 
constatar que as principais faltas 
éticas acontecem com profissionais 
que se formaram há menos de 
cinco anos.”

“O Conselho está sempre de portas 
abertas e tem muito a contribuir 
para os estudantes. Estamos 
trabalhando para que os alunos 
tenham o CRF-GO como parceiro.”

MIRTES BEZERRA - coordenadora da 
Comissão de Ética do CRF-GO.

LUCIANA CALIL - vice-presidente do CRF-
GO.

OPORTUNIDADE PROFISSIONAIS CONSCIENTES ÉTICA

DE PORTAS ABERTAS

MAIS CONTATO

MERCADO

INTEGRAÇÃOESTREITAR LAÇOS
alunos 
atingidos

visitas do CRF-GO
a 8 faculdades

visitas ao CRF-GO
por 7 faculdades

visitas no total

10
11
21

810



CRF-GO É REFERÊNCIA NACIONAL
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Goiás recebe a visita dos Conselhos de Distrito Federal, Sergipe, Paraná, 
Tocantins e Maranhão e compartilha experiência

O Conselho Regional de Farmácia 
do Estado de Goiás (CRF-GO) tornou-
se referência nacional em fiscalização. 
Em 2018, o CRF-GO recebeu a visita 
de representantes de quatro conselhos 
para conhecer as ações de fiscalização 
realizadas por Goiás, contemplando 
a dinâmica de trabalho da equipe, 
questões éticas, financeiras, jurídicas e 
demais temas relacionados à área. 

Equipes de Distrito Federal, Sergipe, 
Tocantins, Paraná e Maranhão tiveram a 
oportunidade de conhecer de perto a 
experiência de Goiás. Fiscais também 
saíram a campo para acompanhar na 
prática o trabalho que é desenvolvido. 
O encontro entre os Conselhos é 
uma oportunidade de dialogar e 
compartilhar experiências, buscando 
sempre melhorar a qualidade do 
serviço prestado à classe farmacêutica.

Presidente do CRF-GO, Lorena 
Baía, ressalta a satisfação em 
receber os visitantes e agradece a 
oportunidade de mostrar o trabalho 
desenvolvido: “A troca de experiências 
e saberes fortalece a gestão do Sistema 
Conselhos e consequentemente a 
nossa profissão”. A diretoria do CRF-
GO e o departamento de fiscalização 
se reúnem periodicamente para avaliar 
o trabalho desenvolvido e traçar metas 
em conjunto.  

Convites

O CRF-GO também foi convidado 
por outros conselhos para compartilhar 
experiência. O então gerente de 
Fiscalização, Edmar Viggiano, que tem 
vasta experiência em fiscalização e 
atua no CRF-GO há 23 anos, realizou 
o treinamento dos novos fiscais 
farmacêuticos do CRF de Mato Grosso, 
em maio. “Me senti muito gratificado 
pelo convite, pois percebo que o 
trabalho que venho desenvolvendo 

tem sido reconhecido”, agradeceu.
Também a fiscal do CRF-GO 

Rejany Machado Pena foi convidada, 
em novembro, para apresentar sua 
experiência no Capacita Fiscalização, 
realizado pelo Conselho Regional 
de Enfermagem do Estado de Goiás 
(Coren-GO). “Falei do nosso trabalho 
em campo e da elaboração de 
relatórios pós-procedimento. Através 
da implantação da FEM (Fiscalização 
Eletrônica Móvel) passamos a ter 
uma ferramenta de qualidade e 
moderna, que nos proporciona um 
banco de dados rico e atualizado para 
realizar nossas inspeções”, expôs a 
fiscal. Segundo Rejany, o CRF-GO é 
reconhecido por outros conselhos da 
área de saúde como um órgão forte e 
com pilares bem estruturados.

CRF-GO RENOVA FROTA DE CARROS

Fiscais trabalham com mais segurança para garantir
a presença do farmacêutico no atendimento à população

O CRF-GO recebeu no dia 21 de 
setembro, nove carros zero km para 
renovar toda a frota de fiscalização. 
Os Sanderos brancos motor 1.6 foram 
entregues pela diretoria do Conselho 
aos fiscais que atuam na região 
metropolitana de Goiânia e em todo o 
interior do Estado. A renovação da frota 
garante mais qualidade e segurança 
aos fiscais que prestam serviço ao 
farmacêutico e à sociedade.

“Os novos carros são necessários 
para que os fiscais atuem com 
segurança no seu dia a dia e para que, 
por meio de seu trabalho, garantam 
que nos estabelecimentos de saúde 
haja sempre um farmacêutico para fazer 
a diferença na vida das pessoas, para 
fazer o bem”, disse a presidente do 
CRF-GO, Lorena Baía.

Toda a frota é alugada por meio de 
processo licitatório. Segundo o diretor 
tesoureiro, Leandro Zenon, o aluguel 
gera economia para o CRF-GO, pois não 
há depreciação do patrimônio e a frota 

pode ser constantemente renovada. “É 
uma decisão estratégica para manter a 
saúde financeira do Conselho e garantir 
a boa atuação da fiscalização”, explicou 
Leandro Zenon.

A vice-presidente do CRF-GO e 
coordenadora da fiscalização, Luciana 
Calil, ressaltou que os novos veículos 
irão garantir condições adequadas 
de trabalho aos profissionais. “A 
fiscalização humanizada é uma 
ferramenta importante na defesa e 
valorização da profissão farmacêutica 
e da saúde da população. Ter um 
farmacêutico perto de você faz bem”, 
finalizou. 

O diretor secretário, Daniel Jesus, 
parabenizou os fiscais pela competência 
na atuação. “Graças ao trabalho de 
vocês, que é muito bom, nos tornamos 
referência no País”, constatou.

Mais segurança
Em cumprimento ao plano anual 

de fiscalização, a renovação da frota 
de carros do Conselho é feita a cada 
18 meses. Dos nove veículos, quatro 
são destinados para o atendimento 
da região metropolitana de Goiânia e 
circulam inclusive à noite. Os outros 
cinco são distribuídos entre as regiões 
norte, sul, leste, oeste e entorno de 
Brasília. Segundo Edmar Viggiano, 
gerente de fiscalização na época, os 
novos carros permitirão aos fiscais maior 
segurança e conforto nos atendimentos. 
“Os novos veículos são equipados com 
ar-condicionado, direção hidráulica, 
sistema de navegação, sensor de 
estacionamento, câmera de ré; todos 
os adereços modernos e necessários 
para melhorar a rotina de atividades 
dos farmacêuticos fiscais”, destacou.  

Referência no País
O CRF-GO tem nove fiscais que trabalham 

ativamente na fiscalização de estabelecimentos 
farmacêuticos de Goiás e tornou-se referência 
para os conselhos regionais de outros estados. 
O trabalho de fiscalização é imprescindível 
para que a população tenha à sua disposição 
um farmacêutico nas farmácias. De acordo 
com a Lei 13.021/2014, os estabelecimentos 
de saúde devem ter um farmacêutico durante 
todo o seu horário de funcionamento. Além 
disso, todas as unidades de saúde pública do 
município que tiverem a atribuição de distribuir 
medicamentos devem ser devidamente 
registradas no CRF-GO.

Ter um 
farmacêutico 
perto de 
você faz 
bem”

“
Luciana Calil



MAIS DE 11 MIL INSPEÇÕES EM SETE MESES

FARMÁCIA
ME FAZ 
BEM!
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Fiscalização humanizada visa melhorar a qualidade da assistência farmacêutica

A fiscalização é a principal atividade 
do Conselho Regional de Farmácia 
de Goiás (CRF-GO). É por meio dela 
que o Conselho assegura direitos e 
deveres dos farmacêuticos e garante 
mais saúde à população. Somente de 
janeiro a julho de 2018, o CRF-GO 
realizou 11.602 inspeções em farmácias 
e drogarias. Destas inspeções, 702 
estabelecimentos receberam autos de 
infração. Segundo o então gerente de 
fiscalização, Edmar Viggiano, a meta 
era realizar 23 mil inspeções até o fim 
do ano. Edmar explica que os principais 
autos de infração são aplicados 
em empresas que apresentam 
irregularidades como falta de registro 
da empresa no Conselho, ausência de 
Responsável Técnico (RT) homologado 
e ausência de farmacêutico (RT) em 
todo o horário de funcionamento. 

Edmar afirma que esses casos são 
identificados por meio do sistema 
de gestão de fiscalização, canais de 
denúncias, como telefone, e-mail, 
ouvidoria, e também nas inspeções 
de rotina. “Seguimos o cronograma 
de inspeção, mas as denúncias são 
nossas prioridades. No mês de junho, 
tivemos 25 autuações só por ausência 
de farmacêutico; 19 deles tinham 100% 
de ausência no período de 12 meses”, 
expõe. 

Só no primeiro trimestre de 2018, 
599 autuações foram aplicadas, 447 só 
em farmácias e drogarias. Destas, 130 
por falta de RT; 98 por falta de registro 
no CRF-GO; 195 por não atender à 

carga horária exigida pela lei; e 176 
por RT ausente nos dias das inspeções. 
“Essas autuações por ausência de RT 
são aplicadas em profissionais que 
apresentam um perfil de assistência 
farmacêutica considerada deficitária 
pelo Conselho Federal de Farmácia 
(CFF). E que apresentem no período 
de 12 meses de 0 a 40% de assistência 
farmacêutica”, explica Edmar. 

Mais orientação, menos punição

Em cumprimento a resoluções do 
Conselho Federal de Farmácia (CFF), 
o CRF-GO passou a aplicar durante as 
inspeções a Ficha de Fiscalização do 
Exercício das Atividades Farmacêuticas 
(FEAF). A ficha é uma ferramenta 

humanizada que tem como objetivo 
melhorar a qualidade do serviço 
por meio da orientação do trabalho 
farmacêutico. “A FEAF verifica se o RT 
trabalha de acordo com as legislações 
referentes e se o estabelecimento 
possui autorizações para comercializar 
produtos específicos. Mas também 
é uma forma de nortear o trabalho 
farmacêutico e não apenas punir por 
irregularidades”, declara Edmar. 

Segundo ele, a ficha só é aplicada 
na presença do farmacêutico RT do 
estabelecimento e atendendo aos 
seguintes critérios: se verificada alguma 
irregularidade pelo farmacêutico fiscal; 
em casos de denúncia; empresa com 
baixo perfil de assistência farmacêutica; 
e suspeitas de irregularidades.

“Amo Farmácia, pois é uma profissão 
que se preocupa em levar qualidade 
de vida às pessoas, desde a produção 
de medicamentos à dispensação. Amo 
Farmácia, pois é uma área que nos 
permite vasta atuação no mercado e 
amo ainda mais porque amo cuidar de 
pessoas.”

“Eu amo Farmácia, pois é nesta 
profissão que tenho a oportunidade 
diária de cuidar, me doar ao próximo 
e agregar valor à sociedade. Amo 
Farmácia porque através dela sirvo de 
inspiração para outros profissionais.”

“Amo Farmácia, pois pelas minhas 
orientações dispenso um pedacinho 
de saúde ou de bem estar embalado 
em uma caixinha que traz alívio de 
dores e sintomas de um paciente. Amo 
Farmácia, pois tenho a certeza de que 
fiz a escolha de uma profissão que me 
faz sentir plena e realizada e não existe 
nada mais precioso do que oferecer 
saúde a alguém.”

ADIBE GEORGES KHOURI  - 
Coordenadora e docente de cursos de 
Farmácia  e secretária da Comissão de 
Ensino do CRF-GO

GRACIELLY MORAES MUNDIM AGUIAR  
- Farmacêutica e gestora na Rede de 
Drogarias Santa Marta desde 2004

LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE  - 
Farmacêutica clínica do Hugo e professora 
na Faculdade Estácio de Sá

“Amo a Farmácia, porque é uma 
profissão que viabiliza uma abordagem 
humanizada e contato direto com o 
paciente, promovendo muito mais que 
a cura física, mas também a empatia e 
equilíbrio.”

IARA MARINA A. SANTOS  - 
Farmacêutica na rede de drogarias Ultra 
Popular da cidade de Formosa

“Amo Farmácia, porque é uma profissão 
que me permite servir as pessoas. Nós, 
farmacêuticos, somos o elo de saúde 
com o paciente e atendemos todos 
os tipos de pessoas e classes. Esta é 
uma profissão humana que lida com o 
sofrimento do próximo e está a serviço 
do amor e da humanidade e ao dispor 
da sociedade.”

TÂNIA MARIA LOPES DE FARIA REZENDE  
- Proprietária da Therapeutica Pharmácia 
de Manipulação, especialista em Farmácia 
Clínica, Magistral, Homeopatia e Fitoterapia



O IMPÉRIO DA FARMÁCIA EM RIO VERDE
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Complexo do Laboratório Hormonal inaugura a primeira 
farmácia clínica do Estado

O teclado na sala de espera do 
Laboratório Hormonal dá o tom 
do cuidado que o proprietário e 
farmacêutico Hindenburg Cruvinel 
Guimarães da Costa tem com o 
paciente. Ele construiu em Rio Verde 
um império da Farmácia e o bom 
atendimento é um dos pilares. O 
laboratório, que começou pequeno em 
março de 1997, ocupa hoje um prédio 
de 1.888 m², tem 46 funcionários e é o 
maior de Rio Verde. O complexo abriga 
o laboratório, um centro clínico com 
consultórios, podologia, ultrassom, 
farmácia, sala de procedimentos para 
aplicação de injetáveis, drive thru 
para pessoas com dificuldades de 
locomoção e um café. 

O sonho de Hindenburg começou a 
ser desenhado quando ele ainda estava 
na faculdade (Unaerp, de Ribeirão 
Preto). Até hoje ele guarda os croquis 
com os esboços do laboratório. Mas 
não imaginava crescer tanto. “O sonho 
de Deus foi muito maior que o meu”, 
comemora, com gratidão. O laboratório 
realiza atualmente 25 mil exames por 
mês e é referência em exames de alta e 
média complexidades. 

Foi o primeiro a implantar a 
metodologia de hormônios do Vale 
do Araguaia. O tino para negócio e 
a percepção fizeram de Hindenburg 
um empreendedor. Na época, o 
equipamento custou um carro. Ele 
começou fazendo tudo sozinho: 
coletava, limpava o material, fazia a 

Eu amo ser 
professor, 
é como um 
sacerdócio.”

“

análise e lavava o laboratório. E hoje 
continua inovando. A farmácia clínica 
Cruz Verde, inaugurada em agosto de 
2018, é a primeira do Estado de Goiás 
habilitada para fazer imunização com 
vacinas. Nela, o paciente se consulta 
com o farmacêutico, com atenção e 
privacidade. A sala de procedimentos 
farmacêuticos, que fica em frente à 
farmácia, é equipada com maca, cadeira 
de descanso, televisão, ar-condicionado 
e equipamento de reanimação.

Além do cuidado e do conforto 
oferecido ao paciente, o Laboratório 
Hormonal também se preocupa com 
o acesso à saúde. O complexo oferece 
o cartão empresarial para beneficiar 
pessoas de baixa renda, que ganham 
até dois salários mínimos. Já são 6 mil 
usuários cadastrados e 700 empresas 
conveniadas, que oferecem descontos 
nas áreas de alimentação, lazer e 
estética.

Hindenburg Cruvinel diz que percepção é a chave 
do sucesso do empreendedor. Mas ele também 
pesquisou, investiu e arriscou. E não perdeu tempo. 
Nunca ficou um dia sequer desempregado. Já saiu 
da faculdade aprovado em concurso público e iniciou 
imediatamente a carreira acadêmica. Especializou-
se em Citologia Esfoliativa, pela UniMauá; em 
Microbiologia Química, pela USP; fez mestrado em 
Análises Clínicas pela Unesp e já tem doutorado 
em andamento. Hoje, é professor concursado pela 
UniRV, onde cumpre 36 horas semanais. “Eu amo ser 
professor, é como um sacerdócio”, confessa.

E em meio à Farmácia, à empresa e à academia, ele 
ainda se dedica à família — a mulher, Érica Cruvinel, 
e a filha, Grabiela, de 9 anos. Além disso, é 5º DAN 
(cinco vezes faixa preta) em karatê e já fez do esporte 
seu sustento. “A gente não pode ter vaidade. Não 
sabemos como será o futuro”, avalia, com humildade.

PERFIL EMPREENDEDOR

Hindenburg Cruvinel
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A presidente do CRF-GO, Lorena Baía; o então gerente 
de fiscalização, Edmar Viggiano; o diretor tesoureiro, 
Leandro Zenon; e o membro da Comissão de Saúde 
Pública Flaubertt Santana representaram o CRF-GO 
em três reuniões da Comissão Intergestores Regionais 
(CIR). A primeira de Pirineus (em Alexânia), em abril; 
a segunda Sudoeste I (em Rio Verde), em maio; e a 
terceira Sul (em Panamá), em junho. O encontro da 
CIR é realizado mensalmente com representantes 
dos municípios que integram as regionais e tem 
como objetivo aproximar os secretários de saúde 
das cidades, para que desenvolvam um trabalho de 
unidade com a população.

A presidente do CRF-GO, Lorena Baía, participou da abertura do II 
Congresso Goiano de Assistência Farmacêutica e Políticas Públicas 
de Saúde, que aconteceu nos dias 15 e 16 de junho, no Castro’s Park 
Hotel. O intuito do congresso foi reunir profissionais interessados em 
buscar melhorias para o serviço farmacêutico público, por meio de 
debates na área da saúde. “Estabelecemos um diálogo respeitoso 
e frutífero com os gestores municipais e do Estado, na tentativa 
de regularizar a assistência farmacêutica e construir estratégias para 
o fortalecimento da Farmácia no Sistema Único de Saúde (SUS)”, 
destacou Lorena.

O CRF-GO realizou vacinação contra gripe para 
farmacêuticos, em sua sede no dia 21 de abril. Durante 
todo o dia, 820 farmacêuticos registrados no CRF foram 
imunizados contra a influenza. A vacinação aconteceu 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Goiânia, com intuito de otimizar o atendimento aos grupos 
prioritários, profissionais da saúde, e minimizar filas nos 
postos de saúde. 

CRF-GO PARTICIPA DE REUNIÕES DA COMISSÃO 
INTERGESTORES REGIONAIS 

LORENA BAÍA PARTICIPA DA ABERTURA DO II CONGRESSO 
GOIANO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FARMACÊUTICOS SÃO IMUNIZADOS CONTRA GRIPE

De junho a novembro, o CFF, em parceria com o CRF-GO, 
realizou 11 cursos em Goiás. Foram 152 horas/aula ministradas 
e 604 farmacêuticos contemplados. Algumas das formações 
serão finalizadas em 2019, mas já foram ofertados cursos com 
foco em problemas de saúde autolimitados, diabetes, saúde 
mental, hipertensão, serviços farmacêuticos clínicos e gestão 
de pessoas, liderança e relacionamento interpessoal.

O CRF-GO conseguiu, por meio de liminar 
expedida pelo juiz federal da 9ª Vara Cível da 
Seção Judiciário de Goiás, Euler de Almeida Silva 
Júnior, assegurar o direito dos farmacêuticos 
generalistas e farmacêuticos bioquímicos em 
participar do Concurso Público da UFG, Edital 
nº 08/2018, de março, para provimento de 
cargos do quadro pessoal Técnico-Administrativo 
em Educação (TAE), de forma a concorrerem 
igualmente às vagas destinadas aos biomédicos, 
em razão de possuírem conhecimento técnico e 
científico para a área de atuação exigida.

CRF-GO E CFF CAPACITAM MAIS DE 600 PROFISSIONAIS

CRF-GO ASSEGURA PARTICIPAÇÃO DE 
FARMACÊUTICOS EM CONCURSO DA UFG

FARMÁCIA FAZ BEM 
PRA VOCÊ

CRF-GO lança campanha 
publicitária de valorização 
do farmacêutico

O CRF-GO lançou em setembro 
a campanha publicitária “Farmácia 
faz bem para você”. De forma direta 
e emotiva, a campanha promove 
a valorização do farmacêutico 
junto à sociedade e desperta nos 
profissionais da área o orgulho em ser 
farmacêutico. A campanha mostra o 
que o farmacêutico faz: trabalha pela 
promoção da qualidade de vida social 
e individual.

A campanha apresenta para a 
sociedade dez áreas de atuação da 
Farmácia e o papel do farmacêutico, 
qualificando cada área como geradora 
de qualidade de vida e bem-estar. 
Ela mostra que a Farmácia vai muito 
além dos balcões das drogarias e que 
abrange áreas como o estudo, a análise 
clínica, a elaboração de medicamentos, 
a assistência hospitalar, o transporte e a 
distribuição.

A campanha teve início com uma 
transmissão ao vivo (live) via facebook 
do CRF-GO com a presidente Lorena 
Baía e disseminou para as redes sociais. 
Foram feitos anúncios em meios de 
comunicação de massa, como rádios 
e TVs, e também banners em sites 
de notícia. Logo, tomou as ruas com 
adesivos para carros e display para os 
balcões das farmácias, com os dizeres: 
“Aqui tem alguém que te faz bem! Aqui 
tem farmacêutic@!”

Com o mote: “O que te faz bem?”, a 
campanha exemplifica como o trabalho 
do farmacêutico pode promover bem-
estar e melhorar a vida das pessoas, nas 
mais diversas áreas.

Recebo este ano de 2019 de braços abertos e com muito entusiasmo! 
Enfim, assumo o cargo de conselheira federal por Goiás e passo a lutar pela 
Farmácia nacionalmente.

Com a confiança que vocês, colegas farmacêuticos, depositaram em mim, 
garanto que Goiás agora assumirá o protagonismo que merece no Conselho 
Federal de Farmácia.

O meu trabalho vocês já conhecem. Sempre tive muita responsabilidade 
em gerir o bem de todos nós, que é o CRF-GO. Construir a nova sede, com 
estrutura impecável e sem dívida para o Conselho, foi um dos meus maiores 
legados. 

E não caminho sozinha. Sempre contei com o companheirismo dos colegas 
farmacêuticos e com a generosidade de Deus. E tenho também ao meu lado, 
Lorena Baía, minha sucessora no CRF-GO. Juntas, podemos fazer muito mais. 

Agora CRF-GO e CFF serão grandes parceiros  para garantir tudo o que 
os farmacêuticos de Goiás precisam, como cursos, palestras e melhorias na 
fiscalização e nos serviços prestados.

Garanto que me manterei ativa, vigilante e trabalharei arduamente para 
que a Farmácia em Goiás seja defendida e valorizada sempre. 

Muito obrigada! 

PALAVRA DA CONSELHEIRA FEDERAL

Ernestina Rocha



O CRF É DE TODOS E PARA TODOS
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Diretoria aposta em parcerias, atrai farmacêuticos e estreita laços com profissionais do interior

Marca desta gestão do CRF-GO é a 
democratização. A diretoria, composta 
por Lorena Baía (presidente), Luciana 
Calil (vice-presidente), Daniel Jesus 
(diretor secretário) e Leandro Zenon 
(diretor tesoureiro), é aberta, acessível 
e não mede esforços para chegar ao 
farmacêutico. Ao longo de 2018, o 
Conselho promoveu três importantes 
encontros para estabelecer parcerias, 
se aproximar de farmacêuticos do 
interior e fortalecer a categoria.

O 1º Encontro das Entidades 
Farmacêuticas com Farmacêuticos de 
Rio Verde, aconteceu no dia 2 de março, 
superou as expectativas e reuniu cerca 
de 100 farmacêuticos e estudantes da 
região. O evento foi fruto de parceria 
entre o Conselho Regional de Farmácia 
do Estado de Goiás (CRF-GO), o 
Sindicato dos Farmacêuticos no Estado 
de Goiás (Sinfargo) e a Associação dos 
Farmacêuticos de Rio Verde (Afarv). Foi 
uma oportunidade de ouvir demandas 

cidades visitadas 
pelo CRF em Ação

10
profissionais e estudantes 
beneficiados

732
horas/aula 
ministradas

70

CRF em Ação

Também o Projeto CRF em Ação foi intensificado este ano e 
demonstrou o compromisso desta gestão com a interiorização. 
Idealizado com o propósito de levar qualificação para o interior 
de Goiás, por meio de cursos e palestras, e oferecer serviços, 
como entrega de carteiras, o CRF em Ação também é uma 
oportunidade para visitar farmacêuticos das cidades do interior 
e conhecer suas demandas. 

De agosto a novembro de 2018, dez cidades do Estado 
foram visitadas — Anápolis, Caldas Novas, Iporá, Itumbiara, 
Jataí, Novo Gama, Rio Verde, Senador Canedo, Valparaíso 
e Mineiros —, resultando em 732 profissionais e estudantes 
beneficiados e mais de 70 horas/aula ministradas. “Temos 
trabalhado incansavelmente para levar aos farmacêuticos de 
Goiás as melhores oportunidades de qualificação profissional”, 
afirma a presidente. 

O CRF-GO levou aos farmacêuticos do interior cursos de 
atualização na aplicação de injetáveis e vacinas e de formação 
de auditores internos na indústria. Também ofereceu palestras, 

dos profissionais e traçar prioridades de 
trabalho para as entidades parceiras, 
além de promover o fortalecimento do 
farmacêutico.

No dia 15 de maio, foi a vez de Iporá, 
que sediou o 1º Encontro das Entidades 
Farmacêuticas com Farmacêuticos de Iporá. 
O evento reuniu o CRF-GO, em parceria com 
a Associação dos Farmacêuticos de Iporá 
(Afi) e o Sinfargo. Já no dia 11 de junho, 
Luziânia sediou o 1º Encontro das Entidades 
Farmacêuticas com Farmacêuticos do 
Entorno Sul, promovido pelo CRF-
GO, em parceria com a Associação dos 
Farmacêuticos do Entorno Sul (Afares) e o 
Sinfargo.

A união das entidades é essencial para 
comporem agenda comum, contemplando 
questões de qualificação profissional, 
fiscalização e fortalecimento do profissional 
farmacêutico. “O CRF acredita na união e 
no diálogo permanente das entidades para 
o bem comum dos farmacêuticos. É isso 
que temos buscado”, afirma Lorena Baía. 

O presidente do Sinfargo, Fábio Basílio, 
ressaltou que os encontros evidenciaram 
a união das entidades na luta pelos 
farmacêuticos. “As entidades trabalhando 
juntas só têm a fortalecer nossa categoria 
e essa união é fundamental para valorizar o 
farmacêutico”, disse.

como Alvará Sanitário 2019 - Documentos Necessários, 
Atuação Farmacêutica e O Papel do Farmacêutico na 
Perícia Criminal e Toxicologia Forense, Atuação na Farmácia 
Estética, Práticas Integrativas e Complementares, Serviços 
Clínicos e Habilidades na Comunicação.  

O Conselho contou com a colaboração de profissionais 
qualificados, que se dispuseram a ir para o interior do Estado 
compartilhar conhecimento. 

Temos trabalhado 
para levar aos 
farmacêuticos de 
Goiás as melhores 
oportunidades 
de qualificação 
profissional.”

“
Lorena Baía



CRF-GO EM CASA:  A FERRAMENTA ONLINE 
DO FARMACÊUTICO MODERNO
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Com uma proposta moderna e 
inovadora, o CRF-GO em Casa é 
uma ferramenta online, exclusiva e 
criada para facilitar o atendimento aos 
profissionais da área farmacêutica. A 
ferramenta amplia a qualidade dos 
serviços e traz mais comodidade aos 
usuários, sejam eles pessoas físicas ou 
jurídicas. 

Desta forma, o CRF-GO 
disponibiliza serviços online, que antes 
só poderiam ser feitos presencialmente 
na sede do Conselho ou seccionais, 
a fim de garantir maior agilidade no 
atendimento. Vale destacar que o CRF-
GO em Casa já funciona desde 2017 e 
inclui uma série de serviços oferecidos, 
como:

• Acesso a protocolos 
• Atualização cadastral
• Certidões/declarações
• Comunicados e justificativa de 

ausência profissional
• Envio de documentos
• Financeiro (pagamento de boletos, 

guias e anuidade)
• Fiscalização (denúncias) 
• Inspeções
• Perfil de assistência
• Regularidade técnica (solicitação e 

impressão)
• Responsabilidades técnicas ativas 

e inativas

Para acessar

Acesse o site do CRF-GO (crfgo.
org.br), clique no bloco “CRF-GO EM 
CASA”. Irá aparecer uma janela de 
login, no painel lateral direito clique em 
“cadastrar”, em seguida “criar senha”. 
Após isso, faça o login como pessoa 
física ou jurídica, informando CPF ou 
CNPJ, junto à senha criada. 

Ao cadastrar-se no CRF em Casa, 
o profissional tem acesso a todos os 
serviços mencionados diretamente de 
um computador, tablet ou celular, da 
rua, de casa ou do trabalho, basta ter 
disponibilidade de internet.

O CRF-GO QUER OUVIR VOCÊ!

CRF-GO LANÇA NOVO SITE, 
MAIS ÁGIL E INTERATIVO

Com o objetivo de facilitar o acesso 
e melhorar a comunicação e a interação 
com o farmacêutico, o CRF-GO 
lançou, em julho, um site totalmente 
repaginado. Com o novo layout, a 
página do Conselho na internet está 
mais moderna, bonita, mais ágil e 
integrada às redes sociais. A interação 
entre o Conselho e os farmacêuticos foi 
aprimorada. Agora é possível comentar 
as notícias e tirar dúvidas sobre os 

O CRF-GO criou a Ouvidoria para melhorar a interação com os farmacêuticos e a sociedade. No CRF de todos, 
críticas, elogios e sugestões são muito bem-vindos. É fácil e prático acessar mais esse canal de comunicação. No 
menu do site do CRF-GO (www.crfgo.org.br) há o ícone “Ouvidoria” e também “Fale com o CRF”, que permite 
enviar mensagens diretamente para o departamento selecionado. Participe!

assuntos publicados, bem como 
compartilhar informações e galerias de 
fotos no Facebook, Twitter, Google+ 
e Whatsapp. O serviço também 
foi priorizado. Está mais fácil fazer 
inscrições nos cursos oferecidos pelo 
CRF-GO, bem como emitir certificado. 
Foram acrescentados telefones de 
contato do CRF-GO, com links para 
discagem automática pelo celular. 
Assim como endereço integrado a 
mapas, que podem ser acessados por 
aplicativos de localização, como o 
Waze e o GoogleMaps.

SIGA-NOS!

@crfgo

/crfgo
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SUPER-HEROÍNA DO BEM!

Farmacêutica se transforma e leva cuidado e alegria para crianças carentes

A farmacêutica Gislaine Rosa de 
Souza, de 37 anos, gosta de fazer o 
bem. E não se restringe aos momentos 
em que veste o jaleco para atender 
pacientes no Centro de Saúde 
da Família, no Recanto das Minas 
Gerais. Quando recebe um chamado 
especial, ela se transforma em uma 
super-heroína, se veste como tal e 
invoca poderes de bondade, carinho 
e cuidado. Gislaine é uma das 50 
integrantes da ONG Superamigos, que 
faz trabalho voluntário em hospitais e 
orfanatos. 

Há quase dois anos, Gislaine 
desenvolveu super poderes que a 
transformam no Lanterna Verde em 
certas manhãs de domingo. Quando 
ela põe a máscara nos olhos e o anel 
mágico, torna-se capaz de ler os 
pensamentos e logo percebe o que 
crianças carentes ou hospitalizadas 
precisam: de boas risadas! Ela se arma 
de brinquedos, bambolês, corda, muita 
música e diversão para devolver o 
sorriso ao rosto das crianças. 

“Sou apaixonada!”, diz Gislaine, 
sobre o trabalho voluntário. “Saio 
plena, realizada, cheia de alegria e 
amor”, conta entusiasmada. Mas nem 
sempre foi assim. No início, teve muito 
choro. “Eu me emocionava. Dava um 
aperto no peito de ver o sofrimento 
de crianças tão pequenas”, lembra. 
As dos abrigos a tocam direto no 
coração: “São carentes, mas também 
muito independentes. Aprenderam a 
desenvolver autonomia”, relata. 

Mas as lágrimas correm mesmo 
quando o grupo de superamigos 
perde alguma criança para o vilão do 
câncer. “Este ano foram três, quase 
no mesmo mês”, lamenta. O grupo 
precisou se transformar e foi buscar a 
força e a sabedoria dos idosos. Passou 
a trabalhar em asilos, com muita dança, 
forró e até karaokê. O trabalho é 
contagiante. “Cada vez mais eu tenho 
vontade de participar. Se não vou, fico 
triste e sinto um vazio”.

O foco inicial do grupo, criado há 
quatro anos, é o apoio às crianças com 
câncer. Nos hospitais, as limitações de 
atuação são maiores. Às vezes, tem 
teatrinho e violão; em outras, basta 
uma conversa animada e um chocalho. 
Para as crianças maiores, livros de 
colorir despertam a imaginação. Já nos 
orfanatos, a visita vira festa com mesa 
decorada, docinhos e até pula-pula. 

Para arrecadar dinheiro e doações, 
a ONG organiza uma feijoada todos 
os anos. Em setembro, 550 pessoas 
participaram do evento e novamente 
Gislaine ficou emocionada com o poder 
da solidariedade. “É muito gratificante! 
A gente entra com o intuito de dar 
amor, mas recebe muito mais do que 
dá”, confessa.



UMA SEMANA PARA FAZER O BEM
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Em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico,Conselho 
realizou 1.719  atendimentos gratuitos em quatro cidades do Estado
e levou conhecimento para seis

Em comemoração ao Dia 
Internacional do Farmacêutico (25 
de setembro), o CRF-GO realizou 
uma semana rica em conhecimento 
e atendimentos gratuitos para fazer 
o bem à população. A Semana do 
Farmacêutico aconteceu de 22 a 29 de 
setembro e contou com uma série de 
atividades, que incluíram atendimentos 
de saúde, oficinas, palestras, rodas 
de conversa e até teatro infantil. A 
programação aconteceu em seis 
cidades – Goiânia, Aparecida de 
Goiânia, Rio Verde, Anápolis, Valparaíso 
e Itumbiara.

Em Goiânia, o Conselho recebeu 
285 farmacêuticos e estudantes para 
realização de oito palestras. Foram 27 
horas/aula de conteúdo ministrado por 
especialistas e também representantes 
das Comissões Assessoras do Conselho. 
Os temas apresentados foram: Uso 
racional dos antimicrobianos, Processos 
legislativos e projetos de lei que 
ameaçam o farmacêutico, Atuação do 
farmacêutico nas práticas integrativas 
e complementares, Microbiota vaginal, 
Importância da avaliação laboratorial 
dos micronutrientes, Atuação do 
farmacêutico na medicina nuclear, 
Novas perspectivas para a distribuição 
de medicamentos e Encontro com 
coordenadores do curso de Farmácia.

Interiorização

O Conselho levou 12 palestras para 
quatro cidades do interior. Foram 427 
farmacêuticos beneficiados, com 29 
horas/aula ministradas e 22 carteiras 
entregues, além de 15 diplomas. 

Em Anápolis, foram dois dias de 
palestras, com os temas Atuação 
Farmacêutica - Diversidade, Desafios e 
Tendências e O Papel do Farmacêutico 
na Perícia Criminal e Toxicologia 
Forense, nas Faculdades Fama, Fibra e 
Anhanguera. Houve também rodas de 
conversa sobre Práticas Integrativas e 
Complementares, na UEG e Faculdade 
Anhanguera. Outra importante ação do 
CRF-GO em Anápolis, foi a apresentação 
de proposta de inclusão de  Práticas 
Integrativas Complementares (PICs) 
no Sistema Único de Saúde (SUS) do 
município. 

Em Itumbiara, a Semana foi 
comemorada na prefeitura, onde 
ocorreu o curso Atualização na 
aplicação de injetáveis - novas técnicas, 
legislações aplicadas e tipos de agulha. 
Já em Valparaíso, foram realizadas 
duas palestras na Faculdade Sena Aires 
(Facesa): Habilidades na comunicação 
e Serviços clínicos. Em Rio Verde, a 
palestra foi sobre Atuação na farmácia 
estética, na Faculdade Objetivo de Rio 
Verde. 

Ações sociais 

As ações sociais foram realizadas em 
quatro cidades — Goiânia, Aparecida 
de Goiânia, Anápolis e Rio Verde — 
que receberam serviços gratuitos como 
exames e orientações. Ao todo, foram 
1.719 atendimentos realizados e 1.372 
pessoas atendidas. “O farmacêutico é 
o profissional da saúde mais acessível 
à sociedade; ele pode fazer a diferença 
na vida das pessoas. Onde tem um 
farmacêutico, tem alguém para fazer 
o bem”, explica a presidente do CRF-
GO, Lorena Baía. 

Em Goiânia, a tenda da Farmácia 
foi montada no Parque Vaca Brava, 
onde voluntários fizeram atendimento 
gratuito ao público, com aferição de 
pressão e dosagem de glicemia e 
orientação sobre uso racional e descarte 
correto de medicamentos. 

Em Aparecida de Goiânia, a ação 
social aconteceu na Escola Municipal 
Valdir Gonçalves de Aguiais, no Jardim 
Tiradentes. Crianças acompanharam 
a apresentação de teatro infantil com 
o tema Papel do Farmacêutico e os 
pais tiveram orientação farmacêutica e 
atendimentos de aferição de pressão e 
dosagem de glicemia.

Em Anápolis, o evento foi 
no Brasil Park Shopping, onde 
farmacêuticos voluntários fizeram 
aferição de pressão arterial, teste de 
glicemia, auriculoterapia, quiropraxia, 
aromaterapia e fitoterapia. 

Já em Rio Verde, a ação social 
aconteceu na Feira Morada do Sol, 
onde houve aferição de pressão 
arterial, aplicação de máscaras faciais, 
auriculoterapia, distribuição de chás 
e medicamentos homeopáticos 
para profilaxia de dengue e teste de 
glicemia. 

 participantes
712

horas/aula
ministradas

56
atendimentos realizados 
em 4 cidades durante as 
ações sociais da Semana 

do Farmacêutico

1.719
palestras em 5 

cidades de Goiás

20
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Programa Mais Ensino cadastra nove instituições e oferece até bolsa 
integral de pós-graduação

O CRF-GO iniciou parceria com nove 
instituições de ensino para beneficiar 
os farmacêuticos, especialmente 
aqueles interessados em qualificação 
e atualização profissional. Desde 
agosto, a Dalmass, Faculdade Fama, 
Faculdades Araguaia, FacUnicamps, 
ICTQ, InCursos, InPos, Instituto Health 
e Ipog oferecem descontos de até 50% 
aos farmacêuticos inscritos no CRF-GO 
e, em contrapartida, ganham espaço 
para divulgação de cursos, palestras 
e eventos no site do Conselho e na 
página do Facebook.

As nove empresas foram 
credenciadas por chamamento 
público para dar mais transparência e 
democratizar a formação de parcerias. 
Este foi um processo inédito entre 
todos os conselhos de Farmácia do 
país. “A ideia foi dar oportunidade igual 

às instituições de ensino, bem como 
tratamento isonômico, na divulgação 
de cursos e eventos”, explica Lorena 
Baía, presidente do CRF-GO.

O diretor tesoureiro, Leandro 
Zenon, destacou a lisura da seleção das 
instituições, que tiveram que apresentar 
um leque de documentos exigidos 
e provar a idoneidade. “Todas são 
empresas já consagradas no mercado 
e de muita tradição”, comemorou o 
diretor, ao final do credenciamento. 
Segundo ele, o maior ganho nesta 
parceria é para os farmacêuticos: 
“Os descontos garantem que os 
profissionais tenham acesso facilitado a 
cursos de atualização, tão importantes 
para a carreira e para o mercado.”

A parceria teve início no dia 22 
de agosto, quando a presidente do 
CRF-GO se reuniu com as empresas, 
apresentou o Conselho e as diretrizes 
a serem seguidas durante a vigência 

CONFIRA OS DESCONTOS OFERECIDOS 
POR CADA INSTITUIÇÃO PARCEIRA:

Duas bolsas de desconto de 
50% exclusivas para o CRF-
GO; desconto de 29% de 
pontualidade para todos os 
associados e funcionários

20% de desconto em cursos 
de pós-graduação e MBAs 

25% de desconto em cursos 
de pós-graduações

25% de desconto nas graduações, 
exceto Direito (20%) e 20% nas 
pós-graduações

Desconto de 20% na 
mensalidade e 60% na 
matrícula 

Desconto de 20% para todos 
os colaboradores e inscritos 
e participação sem custo em 
todos os workshops

Desconto de 10% e mais 
um desconto exclusivo de 
20% com pagamento até 
o respectivo vencimento

50% de desconto em 
pós-graduações; 15% de 
desconto nas graduações; 
e isenção na parcela da 
primeira mensalidade, e na 
matrícula, exceto para direito

Desconto de 50% 
em todos os cursos

É uma oportunidade importante 
tanto para a carreira quanto para 
o mercado”

“
Leandro Zenon

do contrato, de um ano. O processo 
de credenciamento teve início em 
junho e recebeu a proposta de 14 
instituições; destas, nove apresentaram 
toda a documentação exigida e foram 
credenciadas.

Outro benefício concedido a partir 
do Mais Ensino foi a realização pelo 
CRF-GO do sorteio de uma bolsa 
integral do curso de pós-graduação em 
Perícia Criminal & Ciências Forenses, 
da Dalmass – Escola de Líderes. A 
promoção foi totalmente online e 
executada pelo Instagram do Conselho. 
O post atingiu mais de 5 mil pessoas, 
teve 450 likes, 593 comentários e 1.069 
interações. O resultado foi divulgado 
no dia 27 de novembro nos perfis no 
Instagram do CRF-GO e da Dalmass 
e premiou a farmacêutica Andressa 
Lanuce.

De outubro a novembro, cinco 
palestras já foram ministradas pelo Mais 
Ensino, atingindo 281 farmacêuticos 
e acadêmicos, com 15 horas/aula 
ministradas. Os temas abordados 
foram: Gestão estratégica e marketing 
em clínicas de estética e drogarias, A 
importância do farmacêutico na perícia 
criminal e o mercado de trabalho, 
Serviços clínicos farmacêuticos em 
oncologia com ênfase na interpretação 
da prescrição médica hospitalar, 
Habilidades de comunicação na prática 
clínica e Novos olhares sobre a Farmácia 
Hospitalar.
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Proposta do deputado Bruno Peixoto incluiu medalha Pedro Ludovico 
Teixeira a Lorena Baía

Dentre as comemorações pelo Dia Nacional do Farmacêutico (20 de janeiro), o Conselho Regional de Farmácia do Estado de 
Goiás (CRF-GO) e a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás promoveram, no dia 26 de fevereiro, solenidade de homenagem 
aos profissionais de Farmácia. A sessão solene foi proposta pelo deputado estadual Bruno Peixoto e foi encerrada com um 
coquetel de confraternização. 

Foram homenageados 40 farmacêuticos. Os nomes foram sugeridos pelas comissões assessoras, aprovados em plenária, e 
acrescidos de indicações do deputado. Na oportunidade, também foi apresentada a diretoria do CRF-GO biênio 2018/2019, 
que tem como presidente, Lorena Baía; vice-presidente, Luciana Calil; diretor tesoureiro, Leandro Zenon; e diretor secretário, 
Daniel Jesus.

Além dos 40 homenageados, a ex-presidente do CRF-GO Ernestina Rocha, eleita conselheira federal para o quadriênio 
2019/2022, recebeu troféu pelos serviços prestados em prol da Farmácia. Lorena Baía, presidente do CRF-GO, foi agraciada 
com a maior honraria da Casa, a medalha Pedro Ludovico Teixeira. “Dedico essa medalha a todos vocês, que sempre me 
ajudaram e contribuem para deixar nossa profissão mais apaixonante”, comemorou Lorena Baía.

1. Acácia Alves da Silva
2. Adevaldo Sobrinho de Morais Júnior
3. Almerinda Neta da Silva Fernandes
4. Alene Franco Bastos Barbosa
5. Alessandra Adorno
6. Ane Rosalina Trento Costa
7. Aparecido Modesto Bezerra Júnior 
8. Camila Gabriela de Souza
9. Camila Leles dos Santos
10. Clara Conceição Pereira
11. Cyntia Aguiar Dias
12. Danilo Alves Guimarães de Moura
13. Danuza Estela Muller
14. Denes Mendes
15. Edmar Godoy Viggiano Pereira
16. Fabiana Moura Gama
17. Gracielly Moraes Mundim Aguiar
18. Grazielle Cavalcante de Fonseca
19. Halexssuell Martins de Melo
20. Heder Salatiel da Silva

CONFIRA OS HOMENAGEADOS
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A presidente do CRF-GO, Lorena Baía, e o diretor 
tesoureiro, Leandro Zenon, conheceram a Escola 
Superior de Advocacia (ESA/OAB-GO). Eles foram 
recebidos pelo diretor geral Rafael Lara, que falou de 
sua experiência à frente da instituição que se tornou 
referência na formação dos quadros da advocacia. A ESA 
serve de inspiração para o CRF-GO, que planeja criar a 
Escola Superior de Farmácia, ciente da necessidade de 
qualificação e atualização constante dos farmacêuticos 
para enfrentar os desafios e inovações do mercado de 
trabalho.

Uma comitiva de representantes do CRF-GO realizou, 
em março, visita técnica ao CRF-SP, acompanhada por 
representantes do CRF-RS. A comitiva verificou de perto 
a formação das comissões, do Comitê de Prerrogativas, 
do processo de escolha dos delegados regionais, além da 
atuação da fiscalização e de processos administrativos. 
O objetivo foi aprender com a experiência de outros 
Conselhos e trocar ideias para o bem comum do 
farmacêutico.

A vice-presidente do CRF-GO, Luciana Calil, participou 
do I Seminário de Farmácia e Vigilância Sanitária, no dia 
9 de agosto, em Porto Alegre. Ela foi acompanhada da 
fiscal do CRF-GO Rejany Pena e da ex-presidente do 
CRF-GO eleita conselheira federal para o quadriênio 
2019/2022, Ernestina Rocha. O evento foi idealizado 
pelo Grupo de Trabalho sobre Vigilância Sanitária 
do CFF e do CRF-RS e teve como objetivo atualizar 
tecnicamente profissionais e gestores farmacêuticos 
atuantes na área, conselhos profissionais e estudantes 
interessados no tema.

CRF-GO SE INSPIRA NA EXPERIÊNCIA DA ESA-GO

CONSELHO FAZ VISITA TÉCNICA AO CRF-SP

LUCIANA CALIL PARTICIPA DO I SEMINÁRIO 
DE FARMÁCIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIAO juiz federal Jesus Crisóstomo de Almeida, da 2ª 

Vara Federal Cível de Goiás, acolheu os argumentos 
dos conselhos regionais de Farmácia de Goiás (CRF-
GO) e de Biomedicina da 3ª Região, bem como 
do Instituto de Ensino em Saúde Estética (Iese) 
de cursos de especialização, reconhecendo como 
legal a atuação de farmacêuticos e biomédicos 
na realização de determinados procedimentos 
estéticos. A decisão, em julho, foi contrária ao pleito 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que 
pretendia obrigar o Iese a se abster de ofertar cursos 
relativos a esses procedimentos para profissionais 
sem formação em Medicina.

CRF-GO GANHA NA 
JUSTIÇA AÇÃO EM PROL 
DA FARMÁCIA ESTÉTICA

CONFIRA OS HOMENAGEADOS

21. Khalled Michel Ghader
22. Ledice Lamounier 
23. Leila Maria Gomes de Oliveira
24. Lenize Cristóvão Rodrigues 
25. Leonardo Afonso Teodoro
26. Lívio Motta de Araújo 
27. Mábio Guerra Braga
28. Mallena Maria Marques Vaz 
29. Mara Rúbia Ferreira de Freitas
30. Maria de Fátima Costa 
31. Noriany Gomes dos Santos
32. Rafael de Sales Matto 
33. Raquel de Fátima Resende Oliveira
34. Roberto Naves Ferreira 
35. Rodrigo Gomes Belém
36. Solimar Silva
37. Sheila Rostirolla 
38. Sylvia Escher de Oliveira Nielson
39.    Viviane Alves Oliveira 
40.  Walkíria Simone Tokarski Vêncio



CRF-GO ENTREVISTA:
LAYANE GLACIELLY DIAS DE OLIVEIRA
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Em entrevista à Revista GoiásFarma, a farmacêutica Layane Glacielly Dias de Oliveira, especialista em Saúde Estética Interdisciplinar 
Avançada, diz que a saúde estética é uma área promissora, mas que requer constante atualização e muito cuidado. Layane, 
que é coordenadora da Comissão de Farmácia Estética do CRF-GO e da especialização em Saúde Estética Avançada do Inpos, 
fala das vantagens para o paciente da atuação do farmacêutico na estética, dos desafios a serem enfrentados no caminho de 
fortalecimento dos farmacêuticos estetas.

CRF-GO - A Farmácia Estética é uma 
especialidade nova da Farmácia. Quais 
as oportunidades que surgem para o 
farmacêutico dessa especialidade?

A Farmácia Estética tem despertado 
grande interesse dos farmacêuticos e 
recebido forte repercussão nos últimos 
tempos, pois o setor da estética é o 
que mais cresce no país. Segundo um 
levantamento da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica (SBCP), a procura 
por procedimentos não-cirúrgicos — 
como aplicação de toxina botulínica e 
preenchimento — aumentou por volta 
de 390%, entre os anos de 2014 e 2017.

Além disso, a esperança de melhores 
salários e a jornada de trabalho mais 
convidativa, pela qual o profissional 
pode decidir seu horário de trabalho, 
têm atraído muitos profissionais que 
querem mudar os rumos de sua carreira.

CRF-GO - Quais os requisitos 
necessários para que o farmacêutico se 
torne um especialista esteta?

O farmacêutico deve concluir 
programa de pós-graduação lato 
sensu, reconhecido pelo Ministério 
da Educação (MEC), na área da saúde 
estética e apresentar seu certificado no 
CRF-GO junto ao histórico acadêmico 
e carteira profissional. Os documentos 
são analisados pelo Conselho e, se 
aprovados, apostilados ao cadastro e 
registro profissional. 

CRF-GO - Existem algumas 
restrições na atuação do farmacêutico 
na área estética. O que o farmacêutico 
está habilitado a fazer?

O farmacêutico habilitado pode 
atuar com vários procedimentos para 

tratamento de diversas disfunções 
estéticas, que estão estabelecidos 
nas Resoluções Nº 616/2015 e 
Nº 645/2017. Além disso, pode 
atuar como responsável técnico 
de estabelecimentos de estética 
regularmente inscritos no CRF-GO, 
desde que não haja a prática de 
intervenções cirúrgicas.

CRF-GO - Quais os desafios da 
área?

A busca por tratamentos que 
proporcionam uma aparência 
mais saudável e jovem cresce 
vertiginosamente e exige profissionais 
cada vez mais qualificados e preparados 
para realizar o trabalho com segurança 
e qualidade. Procedimentos que 
eliminam manchas, rejuvenescem ou 
contribuem para a estética do corpo 
têm uma demanda alta e, para atender 
a este público, é preciso investir sempre 
em cursos de atualização.

Outro desafio é mostrar que a saúde 
estética é uma atuação multiprofissional 
e que a união destes profissionais torna 
o atendimento ao paciente mais eficaz.

CRF-GO - Quantos farmacêuticos 
estetas estão habilitados em Goiás? 

Atualmente, são 51 farmacêuticos 
estetas habilitados em Goiás. O CRF-
GO disponibiliza uma lista destes 
profissionais no site (http://www.crfgo.
org.br) para tornar mais transparente 
e seguro para a sociedade, além de 
assegurar a ética profissional.

CRF-GO - Quais os benefícios para 
a população em ter farmacêuticos 
atuando na área estética?

O farmacêutico, durante a 
sua formação profissional, estuda 
detalhadamente a fisiologia humana, o 
que facilita e agrega um conhecimento 
prático no momento de indicar o 
tratamento ideal ao paciente. Além 
disso, ele conhece a composição 
farmacológica dos produtos, os 
princípios ativos dos medicamentos 
e as possíveis interações que podem 
causar ao paciente. Desse modo, o 
farmacêutico consegue associar, da 
melhor forma possível, o cosmético ou 
procedimento estético mais adequado 
para cada paciente.

Um desafio é mostrar 
que a saúde estética 

é uma atuação 
multiprofissional e 

que a união destes 
profissionais torna o 

atendimento ao paciente 
mais eficaz.”

“

Layane Glacielly
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Farmácia está em evidência nas 
rádios, TVs e jornais

O CRF-GO foi notícia frequente em rádios, TVs e 
jornais ao longo de 2018. Essa crescente visibilidade 
positiva da Farmácia é a prova de que o farmacêutico 
serve à sociedade e está sempre disposto a fazer o bem, 
seja no atendimento direto ou prestando informações 
e orientações à população quanto aos cuidados 
necessários para a promoção de saúde e bem-estar. Essa 
inserção espontânea na imprensa é parte do trabalho do 
Conselho de valorização do profissional farmacêutico e 
mostra o compromisso da classe em fazer o bem e servir 
a sociedade.

Em 2018, o CRF-GO esteve nas telas da TV 
Anhanguera, Serra Dourada, Record, PUC TV, Fonte 
TV, TV Metrópole, TV Goiânia e TV Assembleia. Nas 
frequências das rádios Sagres, CBN, RBC, Líder 95, News 
Farma, Rádio Universitária da UFG e Paz FM. Também foi 
notícia dos jornais O Popular, Diário da Manhã, Diário do 
Estado e Estadão. E nos portais G1, A Redação, Somos, 
Opinião, Contexto, Portal 6, O Anápolis, O Hoje, Dia 
Online, Mais Goiás e Curta Mais.

NOTA PÚBLICA CONTRA O ENSINO 
A DISTÂNCIA  NA GRADUAÇÃO DE 
FARMÁCIA

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás 
(CRF-GO) vem à presença dos farmacêuticos e da sociedade 
reiterar sua grave preocupação com a tentativa de precarização 
do ensino de Farmácia. O decreto que autoriza a graduação de 
Farmácia no modelo de Ensino a Distância (EAD) representa 
um grande retrocesso para a saúde pública no Brasil. É 
preciso reafirmar que o farmacêutico, assim como os demais 
profissionais da saúde, trabalha com a vida das pessoas, 
uma responsabilidade diretamente ligada à qualidade de sua 
formação.

É falacioso o argumento de que o CRF-GO é avesso às 
tecnologias, que podem sim auxiliar o processo educacional. 
Condenamos, isto sim, a autorização de se ministrar pelo 
computador disciplinas que exigem o contato direto com o 
paciente. Se já é falha a fiscalização e o controle de qualidade 
dos cursos presenciais, o que dizer de cursos virtuais, que, não 
raro, se prestam ao interesse meramente comercial.

Não há tecnologia capaz de substituir o contato do 
farmacêutico com seu paciente. Isto é fundamental para 
a qualificação técnica e, acima de tudo, para a formação 
humanista, imprescindível a todo e qualquer profissional de 
saúde.

Não bastassem os aspectos que negligenciam a qualidade 
em favor da mercantilização, o ensino a distancia surge para 
inundar o mercado já fortemente saturado. Uma avalanche de 
novos profissionais ameaça precarizar ainda mais as relações 
de trabalho no segmento, resultando em baixos salários e 
condições de trabalho inadequadas. É contra isso que o CRF-
GO se levanta, conclamando não só o farmacêutico, mas 
também a sociedade a se engajar nesta luta, uma vez que é 
a população a destinatária final do trabalho deste profissional.

A reputação do segmento de Farmácia foi construída 
a duras penas ao longo de décadas de árduo trabalho de 
aprimoramento do ensino, de rigor na fiscalização e do esforço 
de muitos e bravos profissionais pioneiros. Não podemos 
permitir que esse legado se perca.

Diretoria do CRF-GO




