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Farmacêutico, atualize seu endereço pelo site
do CRF-MG, acessando a Área do Farmacêutico

www.crfmg.org.br
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onde encontrar

32- Farmacêuticos agora podem 
prescrever fitoterápicos

17- Procedimentos para envio de 
comunicados a Fiscalização

35- Manual de Metodologia Dáder 
disponível para download gratuito

33- CRF/MG promove 2o Encontro
de Associações de Farmacêuticos

30- Farmacêutico tem papel 
fundamental no Nacional de 
Controle do Tabagismo

06 - Em Destaque
Faculdade de Farmácia da UFMG  

completa 100 anos.

20 - Capacitação
3o Seminário da Rede Farmácia de 

Minas reúne 500 farmacêuticos.

16 - Gestão
Eleição para diretoria e conselheiros do 

CRF/MG será no dia 10 de Novembro

18- CRF/MG faz a diferença na  
VII Conferência Estadual de Saúde

23- Projeto incentiva uso racional
de medicamentos em Extrema

Esta edição comemorativa dos 50 anos do CRF/MG destaca os principais avanços implementados para fortalecer a 
categoria farmacêutica e garantir cada vez mais qualidade aos serviços prestados à população. 

As mudanças verificadas em cada setor são responsáveis pela consolidação da imagem institucional do CRF/MG 
frente a importantes entidades públicas e privadas. Prova disso são os elogios feitos por Desembargadores Federais 
durante a atuação do Departamento Jurídico nos julgamentos.

Além do projeto Capacifar, que colhe frutos em todas as regiões do Estado, estamos investindo na formação continuada 
ao lançar o novo manual de Normas Farmacêuticas e o livro sobre o Método Dáder de Seguimento Farmacoterapêutico. 

Todas estas ações buscam oferecer ao farmacêutico novas possibilidades de capacitação profissional, bandeira 
defendida pela diretoria há quatro anos e referendada pela própria categoria, que se apropria cada vez mais do seu 
Conselho. Boa leitura!

15- Começa a ser distribuído novo 
Manual de Normas Farmacêuticas
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Com a Palavra

Nos 50 anos do CRF/MG temos muito o que comemorar. Hoje somos 
uma entidade sólida e respeitada em níveis regional e nacional. Estamos 
conseguindo organizar e mobilizar a classe farmacêutica, convencendo-
a do seu poder, importância e valor perante a sociedade. São muitas 
as vitórias alcançadas, frutos do trabalho e dedicação de incansáveis 
funcionários e colaboradores, e de um jeito inovador, democrático e 
participativo de administrar. 

 Ao assumir a primeira gestão, em 2008, encontramos o CRF/MG 
assolado por denúncias das mais diversas naturezas. Superfatura-
mento de obras, caixa 2 e favorecimento de alguns empregados em 
detrimento de outros foram apenas algumas das graves irregularidades 
encontradas. Em função disso, o CRF/MG passou a ser alvo de investi-
gações da Polícia Federal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas 
e do Conselho Federal de Farmácia. Imediatamente, determinei que 
todas as ações do Conselho passassem a ser pautadas pelo espírito de 
colaboração com a Justiça e o Poder Público, orientação que tem sido 
rigorosamente seguida por nossos funcionários desde então.

Não foi simples esta opção. Ela resultou numa retaliação maciça de 
alguns setores (imprensa sindical e parlamentares), que gostariam que, 
por questões políticas, tudo fosse varrido para debaixo do tapete. Não 
fizemos isto, porque fazemos parte destes milhões de brasileiros que 
vivem do seu trabalho e esperam honestidade por parte das autoridades. 

Inúmeros processos administrativos foram abertos, demissões foram 
feitas e novas contratações por concurso público foram providenciadas. 
Para os empregados que se sentiam intimidados ou constrangidos, 
estabelecemos uma inédita política de Recursos Humanos que instaurou, 
internamente, o prazer de trabalhar no CRF/MG e de atender a Categoria 
Farmacêutica. Novamente, como na vida, tivemos que perturbar àqueles 
favorecidos pela situação anterior.

Encontramos o prédio do CRF/MG, recém construído, em péssimas 
condições. Ironicamente, mesmo com os recursos em mãos, não 
pudemos sequer reformá-lo, porque inúmeras ações judiciais debatiam 
as consequências dos erros dos meus antecessores e a repartição das 
responsabilidades.

A satisfação
do dever cumprido

Ao longo destes quatro anos, temos feito o 
possível para instruir, capacitar e acolher a 
categoria farmacêutica nesta que é a sua 
Entidade. Com isso, passamos a colher elogios 
públicos nos Tribunais e Governos, sendo o 
programa Farmácia de Minas um presente 
para a sociedade e para os farmacêuticos que 
ajudamos a construir.

Temos orgulho de dizer que deixamos uma 
Entidade saneada, com profissionais aplicados, 
motivados e dedicados aos colegas. Este é o 
nosso maior presente para você, farmacêutico, 
nestes 50 anos de CRF/MG. 

Estamos plantando trabalho e dedicação. A 
colheita é garantida: dias cada vez melhores 
para a categoria e a profissão. 

Que venham os próximos 50 anos!

Benício Machado de Faria
Presidente 

Conselho na Mídia

MARÇO
-- Campanha-pelo-Uso-Corre

to-de-Antibióticos

 - Entrevista para Rádio Viva Fm 98,9 e TV EXTREMO SUL, filiada 

à REDE MINAS, em Cambuí 

 - Entrevista para Portal Click (Juiz de Fora/Muriaé)

 - Site Farol Comunitário de Uberlândia

 - Matéria no site da ORTOPLAN

 - Matéria na Revista Saúde S/A, de São Paulo

 - Matéria no jornal Gazeta Muriaé

 - Matéria e entrevista para site MG Notícias

 - Matéria no site JF Hoje

 - Matéria no site do Correio de Uberlândia

 - Matéria no site Gerais Web – Revista, de Raul Soares

 - Entrevista para Rádio Educativa FM 96,7, em Carangola

 - Matéria para site Manhuaçu.com

 - Entrevista para TV Assembleia

 - Entrevista para PUC TV

 - Entrevista para jornal Hoje em Dia

 - Entrevista para Itatiaia

 - Entrevista para CBN

 - Entrevista para Revista Farmácia Notícia

 - Entrevista para Jornal Aqui

 - Entrevista para Diário do Aço

 - Matéria para Matipó VIP

 - Entrevista para TV Rio Doce

 - Entrevista para TV Leste

 - Entrevista para Rádio 104,9

 - Entrevista para Jornal Diário do Rio Doce

 - Matéria no site Globo.com

 - Matéria para Jornal Itajubá Notícias

 - Matéria no site TV UAI

 - Entrevista para AFGV (TV)

 - Entrevista para Rádio Itatiaia de Ipatinga

 - Entrevista para Rádio Inconfidência

 - Matéria no Estado de Minas (site)

 - Entrevista para Rádio Itatiaia de Juiz de Fora

 - Entrevista Rádio Educadora de Uberlândia

(www.educadorajp.com.br)

 - Entrevista Rádio UFMG Educativa

 - Entrevista Jornal Aqui

 - Jornal Diário Regional de Juiz de Fora

 - Entrevista TVE de Juiz de Fora

 - TV Panorama

 - TV Panorama – TVE

 - TVE (Rede Minas) Juiz de Fora

 - Entrevista para a Rádio Globo, Uberlândia

 - Entrevista para a TV Paranaíba (Record), em Uberlândia

 - Jornal Diário do Aço, Ipatinga

 - TV Panorama

 - Correio de Uberlândia sobre o comércio de farmácias e 

drogarias

ABRIL
 - Gazeta Norte Mineira de Montes Claros sobre 

abertura do Capacifar

 - T V Integração de Araxá (Globo) sobre 

Campanha Pelo Uso Correto de Antibióticos

 - Entrevista para Rádio Canal Minas Saúde 

sobre farmácia doméstica

 - Entrevista para o Bom Dia Minas (TV Globo) 

sobre aumento do prazo para farmácias se 

adequarem à RDC 44/2010

JUNHO
 - Entrevista ao vivo para Rádio Itatiaia sobre riscos da 
automedicação

 - Entrevista para a TV Record sobre riscos do uso de 
medicamentos vencidos

JULHO
-- 11º-Congresso-de-Farmácia-e-Bioquímica-de-Minas-Gerais - Matéria na revista Farmácia Notícia - Matéria no site do CFF 
 - Matéria no site da ANFARMAG
 - Matéria no site da FENAFAR (São Paulo)

AGOSTO
 - Publicidade nas edições nº 2180 e 2182 da Revista Isto É sobre os 50 anos do CRF/MG - Entrevista para caderno de Saúde do Estado de Minas sobre o uso do óleo mineral como laxante - Entrevista ao vivo para o Bom Dia Minas (TV Globo) sobre descarte de medicamentos - Entrevista para TV Assembleia sobre descarte de medicamentos

 - Entrevista para TV Assembleia sobre riscos do uso do óleo mineral
 - Entrevista para o Canal Minas Saúde (Governo de Minas) sobre a importância da farmácia e do farmacêutico
 - Entrevista para a TV Paranaíba (Uberlândia) sobre os riscos da venda de medicamentos sem receita médica - Entrevista para a rádio Itatiaia sobre a temperatura de conservação de medicamentos
 - Entrevista para a TV Assembleia sobre os riscos do mau uso de medicamentos
 - Entrevista para o Jornal Hoje em Dia sobre fiscalização em drogarias

MAIO
 - Entrevista para Bom Dia Brasil 

e Bom Dia Minas (TV Globo) 

sobre genéricos
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Em destaque

“O Centro de Memória preservará parte importante 
da história do nosso curso. Esse é apenas o primeiro 
passo. O espaço deve estar sempre em movimento, 
recebendo novas peças para envolvermos não só os 

estudantes, mas pessoas de todas as profissões”. 
Gerson Pianetti, coordenador do Centro de Memória e 

conselheiro do CRF/MG

Na solenidade de lançamento do Livro do Centenário, 
que registra a vida administrativa da unidade, a diretora 
Rigleia Lucena entregou uma placa em reconheci-
mento ao trabalho desenvolvido ao longo destes cem 
anos. “Para o CRF/MG é uma honra prestar esta justa 
homenagem a uma das mais tradicionais escolas de 
Farmácia do País. Temos na FAFAR um exemplo de 
instituição comprometida com a formação de profis-
sionais éticos e competentes, como a profissão exige e a 
sociedade necessita e merece”, destacou.

Centro de Memória Farmacêutica faz 
viagem ao passado

Para valorizar a história construída em cem anos, foi 
inaugurado o Centro de Memória Farmacêutica, projeto 
de pesquisa e extensão coordenado pelos professores 
Gerson Pianetti e Betânia Figueiredo. A ideia surgiu 
durante a gestão do professor Pianetti como diretor 
da Faculdade de Farmácia (2000 a 2004), quando as 
instalações do curso foram transferidas da Avenida 
Olegário Maciel, no bairro Santo Agostinho, para o 
Campus Pampulha. Segundo ele, alguns profissionais da 
escola não queriam levar instrumentos e móveis antigos 
para as novas instalações. Pensando nisso, a intenção 
de criar um espaço de memórias se tornava necessária 
para resgatar não apenas a história da faculdade, mas 
também a trajetória da própria profissão.

No local estão objetos utilizados por farmacêuticos do 
século XIX até a década de 1950. O acervo conta também 
com equipamentos utilizados pela instituição ao longo 
destes 100 anos, manuscritos de ilustres mineiros, como 
o escritor Carlos Drummond de Andrade (1902/1987), 
aluno da escola na década de 1920, e com a primeira 
edição assinada pelo autor da Farmacopéia Brasileira, 
livro de referência na área de estudos da categoria. 

Ao f inal  de 2008, o Centro de Memória 
Farmacêutica foi aprovado como projeto de 
pesquisa da Faculdade de Farmácia e de extensão 
da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
Desde então, as peças têm sido coletadas 
principalmente de laboratórios e do almoxarifado 
da própria unidade. Os objetos passaram por 
processos de limpeza, conser to, pesquisa 
historiográfica e catalogação.

História
O Curso de Farmácia da UFMG foi criado pela 
Congregação da Escola Livre de Odontologia de 
Belo Horizonte, por iniciativa do professor Gama 
Cerqueira, em 27 de agosto de 1911. A primeira 
turma foi instalada em 1916, com dez alunos. 
Em 10 de setembro de 1917, o Decreto n° 690, 
assinado pelo Presidente Delfim Moreira, permitiu 
o registro oficial dos diplomas expedidos pela 
instituição. Com dois anos de funcionamento, a 
escola passou por reformas no ensino em função 
de novas exigências federais. 

Os dois cursos, Farmácia e Odontologia, foram 
separados em 9 de fevereiro de 1963, pela Lei 
n° 4.208. Em 24 de janeiro de 1964, mudou-se 
a denominação para Faculdade de Farmácia e 
Bioquímica Pelo Decreto n° 62.317, de 28 de 
fevereiro de 1968.

Reconstruir a história com o olhar no futuro. A Faculdade de 
Farmácia da UFMG (FAFAR), uma das mais tradicionais do país, 
completou, em agosto, 100 anos de fundação. Nela formaram-
se grandes farmacêuticos, que fizeram história em Minas Gerais 
e no Brasil. E por ela continuam passando centenas de profis-
sionais todos os anos, numa clara demonstração de como tradição 
e modernidade podem caminhar harmoniosamente lado a lado. 
A cada semestre, cerca de 100 alunos ingressam na Faculdade, 
que tem habilitação em Análises Clínicas, Alimentos e Indústria. Ao 
longo de 100 anos, o curso formou cerca de cinco mil profissionais.

Uma das atividades que marcaram as comemorações do centenário 
foi um presente para as próximas gerações: uma cápsula do 
tempo. A proposta foi iniciativa do coordenador do Centro de 
Memória Farmacêutica e conselheiro do CRF/MG, Gerson Antônio 
Pianetti, e da Presidente da Comissão do Centenário, Jane Maciel 
Almeida Baptista.

A cápsula foi preenchida com documentos 
e objetos representativos atuais, princi-
palmente os que retratam aspectos da 
atividade farmacêutica, hoje. A caixa, 
que servirá como “máquina do tempo”, 
foi enterrada no subsolo do prédio no dia 
do aniversário de 100 anos da escola, 
celebrado em 27 de agosto, e será aberta 
daqui a 50 anos. 

O CRF/MG fez questão de fazer parte dessa 
“viagem ao futuro” e depositou na cápsula 
a última edição da Farmácia Revista, 
camiseta da Campanha Pelo Uso Correto 
de Antibióticos, cartilha institucional 
comemorando os 50 anos do Conselho 
e a programação do 11º Congresso de 
Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais. 
São materiais que simbolizam o trabalho 
que a entidade vem realizando em favor da 
atividade farmacêutica no Estado. 

O vice-presidente do CRF/MG, Luciano 
Rena, fez a entrega formal dos objetos e 
falou sobre a emoção de estar presente 
na celebração. “É com enorme satisfação 
que participo deste evento. Sei como é 
importante estar presente em soleni-
dades acadêmicas, pois, no fim da década 
de 1990, quando ainda era membro do 
Diretório Acadêmico, atuei diretamente na 
organização de eventos como esse”, disse. 

Diretores Rigleia Lucena, Luciano Rena e o professor Gerson Pianetti.

Comemorações incluem lançamento do livro do centenário, 
inauguração do Centro de Memórias e enterro de cápsula do tempo

O Livro do centenário registra a vida asministrativa da Fafar.
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Em destaque

No dia 23 de agosto de 1961, o 
Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais iniciava seu trabalho em defesa 
da atividade farmacêutica no Estado. 
Com o apoio de farmacêuticos que há 
tempos lutavam pela regulamentação 
da entidade, o CRF/MG deu início ao 
seu objeto fundamental de ação: zelar-
pela- fiel- observância- dos- princípios- da-
ética-e-da-disciplina-dos-que-praticam-a-
atividade-farmacêutica-em-Minas-Gerais. 
Passados 50 anos, muitos foram os 
desafios superados para fazer do CRF/MG 
uma das melhores entidades de classe 
do país. Inúmeras são as conquistas 
alcançadas, cujas consequências são 
percebidas pelos farmacêuticos no 
exercício diário de sua profissão e pela 
sociedade no usufruto destas melhorias. 
Sendo a Farmácia uma das profissões mais 
antigas de que se tem conhecimento e, ao 
mesmo tempo, uma das mais promissoras, 
cabe ao CRF/MG adotar medidas que 
promovam a crescente valorização da 
profissão e a permanente capacitação de 
seus profissionais. É a isto que o CRF/MG 
tem se dedicado nos últimos quatro anos.  
Nesta edição comemorativa, a farmácia 
Revista apresenta alguns dos tantos 
avanços administrativos implantados.

Em meio século de lutas, 
farmacêuticos mineiros 

comemoram vitórias e acumulam 
importantes conquistas pela 

valorização da profissão

»»Para cumprir suas obrigações de 
fiscalizar a atividade farmacêutica 
no Estado, o CRF/MG conta com 87 
funcionários distribuídos em seis seções. 

Para marcar os 50 anos, o CRF/MG 
fez um anúncio inédito nas edições nº 
2180/2182 da Revista IstoÉ, um dos 
principais veículos de comunicação 
do país. Além de parabenizar o 
farmacêutico pela data, o anúncio 
também tem o objetivo de sensibilizar 
a sociedade sobre a importância 
do profissional farmacêutico como 
agente promotor da saúde pública. 
Os profissionais também receberam, 
em suas casas, um kit composto 
por uma cartilha institucional, um 
cartão comemorativo e adesivo 
de valorização do profissional. O 
objetivo do material é fazer com que 
os farmacêuticos conheçam melhor 
o Conselho e se apropriem de tudo o 
que ele tem a oferecer em favor da 
atividade farmacêutica.

Cinquentenário é destaque 
na revista IstoÉ

Registro
O setor que inscreve os farmacêuticos e expede os documentos de 
identificação profissional iniciou, em 2010, a divulgação do direito 
à inscrição remida para farmacêuticos com mais de 70 anos. 
Este benefício isenta o profissional de pagar a anuidade. Desde 
então, a procura tem aumentado consideravelmente e hoje 145-
farmacêuticos-usufruem-da-isenção.

Fiscalização
Em 2009, a fiscalização 
da atividade farmacêutica 
foi descentralizada. 
Atualmente, há fiscais 
residentes nas 16 principais 
cidades do Estado, aos 
quais foi dada estrutura 
adequada de trabalho. Hoje 
eles contam com veículos 
novos e equipados para 
vistoria, smartphone individuais para recebimento de informações 
sobre o estabelecimento e os locais visitados em tempo real, 
entre outras melhorias. O grupo também participou do CAPACIFIS, 
projeto de capacitação exclusivo para os fiscais de CRF/MG.

Além de gerar economia de custos e aumentar a área de cobertura, 
a regionalização transformou o perfil da fiscalização. Antes essen-
cialmente punitiva, hoje-ela-é-instrutiva-e-educativa, tendo como 
principal objetivo garantir a efetiva assistência do profissional far-
macêutico. Com isso, o número de visitas aumentou e o de multas 
caiu, conforme demonstra o gráfico.

Financeiro
Obedecendo à política de transparência e respeito para com a 
categoria, o CRF/MG devolve sistematicamente os valores de 
anuidades pagas em duplicidade ou em desacordo com o desconto 
oferecido para pagamento antecipado. De-2008-até-maio-de-2010,-
as-devoluções-somaram-R$59.665,04. 

Com o intuito de promover a regularização de farmacêuticos e 
empresas inadimplentes, em 2010 o CRF/MG articulou junto ao 
Conselho Federal de Farmácia a aprovação da resolução 533, que 
parcela e oferece desconto para o pagamento das dívidas. Desde-
então,-foram-negociados-369-processos.

CRF/MG: 50 anos 
dedicados à Farmácia

Visitas

Multas
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Em destaque

Capacitação
Como forma de incentivar a permanente capacitação profissional, 
o CRF/MG oferece, gratuitamente, o programa CAPACIFAR. Devido 
à sua relevância, o- projeto- tem- recebido- o- reconhecimento- de-
várias- instituições de ensino públicas e privadas, algumas das 
quais se tornaram parceiras e incluíram o CAPACIFAR em atividades 
de especialização. 

Capacifar em números
»»5.000 farmacêuticos qualificados

»»22 turmas concluídas

»»20 cidades contempladas

Conselho Presente
Com o objetivo de encurtar a distância entre a realidade do exercício 
profissional e o CRF/MG, a diretoria criou o projeto Conselho 
Presente. Desde 2008 foram- realizadas- mais- de- 90- reuniões 
em cidades de todas as regiões do Estado para ouvir e debater 
demandas locais, fortalecendo a troca de experiências.

Informática
O CRF/MG iniciou o processo de digitalização de todos os  
documentos fiscais, éticos, jurídicos e de registros, promovendo 
a redução do volume de papéis e agilizando a tramitação dos 
processos.

Em 2010, foi- criada-a- “Área-do-Farmacêutico”, espaço em que 
o profissional tem acesso a uma série de serviços sem precisar 
se deslocar fisicamente. Entre outras opções, é possível atualizar 
informações cadastrais, emitir e parcelar a anuidade de débitos 
administrativos, comunicar e justificar ausências, além de fazer o 
peticionamento eletrônico da Certidão de Regularidade.

Comunicação
A ampliação e o fortalecimento dos canais de comunicação com 
a categoria também recebem atenção especial do CRF/MG. 
A- Farmácia- Revista,- o- Informe- CRF- e- a- newsletter- sofreram-
reformulações-editoriais-e-gráficas, dando um novo tratamento às 
informações de interesse do farmacêutico. A página eletrônica do 
CRF/MG também foi modernizada e se transformou em um portal 
de relacionamento. Por meio dela é possível consultar protocolos e 
documentos, inscrever-se em eventos, entre outros procedimentos. 

“Hoje o farmacêutico é um 
dos agentes mais próximos da 
população e um profissional 
d e  s a úd e  c om g r and e 
consciência social. É para 
formar e qualificar este 
profissional que o CRF/MG 
tem voltado suas atenções nos 

últimos anos”
Benício Machado - Presidente 

do CRF/MG

Farmacêuticos cinquentenários 
recebem homenagem

Em reconhecimento aos serviços prestados em favor da atividade 
farmacêutica no Estado, farmacêuticos com 50 ou mais anos de 
profissão serão homenageados em solenidade especial promovida 
pelo CRF/MG. A-cerimônia-será-no-dia-4-de-outubro,-às-9h30,-no-
Othon-Palace,-em-Belo-Horizonte.-Os profissionais, acompanhados 
de seus familiares, receberão um diploma que simboliza os anos de 
dedicação e esforço à profissão. 

Também será realizado um debate sobre a importância da 
assistência farmacêutica na promoção da saúde pública. O 
Desembargador Federal Antônio Souza Prudente, titular da 8ª 
Vara do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, dará palestra 
sobre o assunto, abordando ainda aspectos do poder de polícia 
dos conselhos de fiscalização. O Desembargador, que também é 
professor de Direito da Universidade Católica de Direito de Brasília, 
tem sido um dos principais defensores no Judiciário da presença 
de um profissional farmacêutico nos estabelecimentos onde há 
dispensação de medicamentos. 

Cerca de 400 pessoas, entre farmacêuticos e autoridades dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, são esperadas no 
evento, que é aberto ao público mediante confirmação de presença. 
As inscrições podem ser feitas no site do CRF/MG.

1960

2003
Realização da I Conferência 
Nacional de Medicamentos e 
Assistência Farmacêutica

1999 Lei estabelece a política de 
medicamentos genéricos no país

2008 Criação do Projeto CAPACIFAR

2009
CRF/MG lança campanha 
por uma receita correta em 
parceria com a Anfarmag

2011 CRF/MG promove campanha 
pelo uso correto de antibióticos

1994
CRF/MG se posiciona contrário 
à Medida Provisória 542/94, 
que permite a venda de medica-
mentos em supermercados

2010
CRF/MG articula aprovação da 
Resolução 533, que parcela 
e oferece desconto para o 
pagamento de dívidas

Criação do Conselho  
Federal de Farmácia (CFF)1960

1993 Aprovado o decreto 793/93, 
de medicamentos genéricos.

1993
Mobilização da categoria 
contra o Projeto de Lei 41/93 
que desobriga as drogarias 
de terem farmacêuticos

1991
Realização do I Congresso 
de Farmácia e Bioquímica 
de Minas Gerais

1981 Decreto 85.878 define a 
atribuição do farmacêutico

1980 CRF/MG luta pela definição 
do Âmbito farmacêutico

1977 O CFF decreta intervenção 
no CRF/MG

1979 Processo eleitoral encerra 
a intervenção

1968 Inauguração da sede do CRF/MG

1961 Criação-do-CRF/MG

2011

2004
CRF/MG 
participa do 
movimento 
contra o Ato 
Médico



1313| Agosto - Setembro 2011 |

Em destaque

As pilhas de autos sobre a mesa, à espera 
de encaminhamento, deram lugar a um 
ambiente agradável e humanizado. O 
departamento jurídico do CRF/MG, hoje, 
em nada lembra o setor de anos atrás. Na 
sala arejada do terceiro andar, os processos 
passaram a dividir espaço com os livros 
de Direito, frequentemente consultados 
para a elaboração das sustentações orais, 
que auxiliam no entendimento dos Juízes 
e Desembargadores e contribuem para o 
julgamento dos processos. Enquanto a força-
tarefa formada pelos quatro advogados 
do CRF/MG zerava a fila de espera, o setor 
passou a acumular elogios públicos em 
todos os Tribunais Regionais e Federais onde 
as manifestações eram feitas. 

As transformações passaram a ser melhor 
percebidas nos últimos doze meses, após 
a chegada de dois advogados aprovados no 
concurso público de 2010 e de mais quatro 
estagiários. O reforço na equipe permitiu 
que o CRF/MG passasse a estar presente 
nos tribunais para defender oralmente as 
suas razões, no julgamento. Atualmente, 
100% do jurídico do CRF/MG faz uso do 
direito à sustentação oral, habilidade rara 
entre os advogados. Estima-se que menos 
de 10% dos processos levados a julgamento 
sejam precedidos deste recurso. Isso porque 
poucos profissionais sentem-se preparados 
para defender seus argumentos diante do 
seleto público de magistrados. 

Pela primeira vez na história, departamento jurídico do CRF/MG zera fila de processos parados e 
arranca elogios nos Tribunais Regionais e Federais

“Quando você vai sustentar oralmente os processos nas instâncias 
superiores, isso te torna mais responsável pela qualidade do trabalho 
desde o início, porque ele vai ser analisado, na sua presença, por 
Desembargadores e Ministros muito exigentes”, ressalta o assessor 
jurídico do CRF/MG, Domingos de Souza Nogueira Neto.

Com o crescimento da produtividade, o que antes se fazia em 40 
dias, hoje é feito em 10. Isso significa que todos os processos são 
imediatamente despachados assim que chegam, evitando acúmulo 
e perda de prazos. Cada advogado do CRF/MG tem em média 1,5 mil 
autos para dar encaminhamento, praticamente o dobro do que a OAB 
recomenda por profissional. Uma das responsáveis pela celeridade 
no trabalho do departamento jurídico é a política de busca por 
acordos implantada em 2008. Com isso, muitas ações são extintas 
antes mesmo de serem levadas adiante nas esferas judiciais. 

A partir do trabalho feito pelos advogados, CRF/MG conseguiu 
articular junto Conselho Federal de Farmácia a aprovação da 
resolução 533, que parcela e oferece desconto para o pagamento das 
dívidas. Com isso foi possível promover a regularização de farmacêu-
ticos e empresas inadimplentes. Desde 2010, foram negociados 369 
processos.

O que o Jurídico faz
Dá suporte jurídico em todos os assuntos de interesse da categoria farmacêutica.

Também auxilia na organização de processos administrativos, ajuíza e acompanha ações 
propostas pelo CRF/MG e também contra a entidade, além de examinar e emitir parecer 

sobre assuntos pertinentes à profissão farmacêutica.
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Reafirmando o compromisso com a permanente valorização e 
orientação do profissional farmacêutico, o CRF/MG lançou uma 
nova edição revisada e ampliada do livro de legislação farmacêutica. 
Intitulado “Normas Farmacêuticas”, a obra já está sendo distribuída 
em todo o Estado, nas diversas cidades em que o CRF/MG realiza 
atividades em favor da categoria.

O livro apresenta as normas básicas da profissão e uma série de 
informações de fundamental importância para as atividades do 
cotidiano. O material foi preparado e revisado pelo Departamento 
Jurídico do CRF/MG, com base nos elementos que mais despertam 
interesse da categoria. “O manual também será encaminhado aos 
Juízes e Desembargadores que lidam com a questão farmacêutica 
em sua amplitude. É uma importante ferramenta para defendermos a 
atuação do farmacêutico”, completou o assessor jurídico do CRF/MG, 
Domingos de Souza Nogueira Neto.

Foram impressos seis mil exemplares desta nova edição. Segundo 
o vice-presidente do CRF/MG, Luciano Rena, o livro deve ser 
consultado sempre que houver dúvida sobre os direitos e deveres 
do profissional. “Este livro é um dos presentes que preparamos para 
comemorar o cinquentenário do CRF/MG. Acreditamos que somente 
com a constante atualização do profissional é possível fortalecer 
nossa categoria e preparar um cenário cada vez mais positivo para a 
assistência farmacêutica no futuro”, ressaltou.

CRF/MG publica manual 
de Normas Farmacêuticas

Nova edição, revisada e ampliada, já começa a ser distribuída aos 
profissionais do Estado

Participe das atividades do CRF/MG 
e receba o seu exemplar!

Atuação reconhecida pelos Tribunais
A presença do CRF/MG nos Tribunais e a qualidade 
das sustentações orais feitas pelos advogados nos 
julgamentos têm rendido importantes vitórias para a 
classe farmacêutica mineira. As pessoas que reclamaram 
na Justiça e através da imprensa sindical de que estariam 
sendo tratadas incorretamente pelo Conselho vêm tendo 
suas posições sistematicamente rejeitadas pela Justiça 
do Trabalho. 

A atuação dos profissionais do jurídico tem dado ao CRF/
MG posição de destaque. O trabalho foi reconhecido 
publicamente pelo Desembargador da 7ª Turma do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Catão Alves, 
no dia 15 de abril (confira ilustração ao lado). A partir 
do bom trabalho desenvolvido pelos advogados, outros 
magistrados têm se sensibilizado para a importância da 
presença do profissional farmacêutico para a promoção 
da saúde pública.

O Jurídico em números

»» 6.000 processos em andamento.

»» 500 processos movimentados, 
em média, por mês

»» 1.500 autos para cada advogado 

Perspectivas para o futuro

 » Reuniões periódicas de avaliação e capacitação;

 » Política sistemática de formação de estagiários;

 » Aperfeiçoamento do ambiente físico com união dos espaços 
destinados aos estagiários e arquivo;

 » Organização e sistematização da produção teórica;

 » Participação organizada em foros e eventos jurídicos envolvendo 
a administração pública e os conselhos de classe;

 » Reversão, através da intervenção organizada e qualificada, de 
toda a jurisprudência que prejudique os interesses da saúde pela 
privação da presença do profissional farmacêutico. 
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O eleitor que deixar de votar deverá apresentar ao CRF/MG a comprovação de justa causa ou impedimento 
em até 30 (trinta) dias após o pleito. Caso não haja justificativa ou ocorra o seu indeferimento, poderá 
ser aplicada multa no valor correspondente a 50% da anuidade em vigor no CRF/MG.

Procedimentos para envio de
comunicados à Fiscalização

Apresente ao CRF/MG a sua defesa por escrito, assinada pelo represen-
tante legal do estabelecimento. O prazo é de 5 dias úteis após a lavratura 
do auto de infração.

A legislação farmacêutica determina que as farmácias e drogarias 
mantenham responsáveis técnicos durante todo o horário de 
funcionamento. Caso este profissional precise se ausentar, é preciso 
comunicar o motivo ao CRF/MG, conforme estabelece o Código de Ética 
da Profissão Farmacêutica, no capítulo II, artigo 12.

Precisa faltar? 
Tudo bem, é só avisar!

Vá até a “Área do Farmacêutico”, na página www.crfmg.org.br, e preencha 
o comunicado de ausência. É fácil, prático e rápido! 

Desde o dia 13 de junho, o CRF/MG não aceita mais comunicados 
prévios de ausência feitos por fax. 

Faltou sem avisar? 
Justifique a ausência!

Envie o motivo da ausência por escrito a uma das sedes do CRF/MG. 
A justificativa também pode ser enviada pelos e-mails:

 » Governador-Valadares-e-região
secao.leste@crfmg.org.br

 » Ipatinga-e-região
secao.valedoaco@crfmg.org.br

 » Juiz-de-Fora-e-região
secao.zonadamata@crfmg.org.br

 » Montes-Claros-e-região
secao.norte@crfmg.org.br

 » Pouso-Alegre-e-região
secao.sul@crfmg.org.br

 » Uberlândia-e-região
secao.triangulo@crfmg.org.br

 » Outras-regiões-do-estado
fiscalizacao@crfmg.org.br

Não-são-aceitas-justificativas-feitas-pela-“Área-do-Farmacêutico”.

Faltou e a empresa foi multada? 
Faça a defesa.

Quem optar pelo voto presencial deve 
consultar o portal do CRF/MG, que em 
breve disponibilizará orientações sobre 
o procedimento. O farmacêutico deverá 
apresentar a carteira profissional para que 
a presença seja documentada. Na ausência 
da carteira, também serão aceitos a Cédula 
de Identidade Profissional (CIP) ou outro 
documento de identificação com foto.

Eleição do CRF/MG: 
exercício da democracia
Farmacêuticos de Minas vão às urnas escolher nova diretoria para o biênio 2012/2013

Não-são-obrigados-a-
votar-os-farmacêuticos:

- maiores de 65 anos;

- que se encontrem fora da 
área de jurisdição do CRF/MG;

- enfermos;

- de inscrição secundária.

No dia 10 de novembro, a sede do CRF/MG estará aberta para que 
os farmacêuticos possam eleger a nova diretoria da entidade. Apesar 
de obrigatória, a votação faz parte de um momento democrático, já 
que é a oportunidade de escolha dos representantes da categoria 
farmacêutica no Estado de Minas Gerais nos próximos anos. Serão 
escolhidos a diretoria (presidente, vice-presidente, secretário-geral 
e diretor-tesoureiro), cujo mandato é de dois anos, e os conselheiros 
federais e regionais, para mandato de quatro anos.

De acordo com a resolução 458/06 do CFF, o voto será exercido 
pelos farmacêuticos que, na data do pleito, estiverem em situação 
regular perante o CRF/MG. Até 30 dias antes da eleição, serão 
enviados um informativo institucional com todas as explicações sobre 
as eleições e o material eleitoral, caso o farmacêutico deseje votar 
por correspondência.

Pela 1a vez votação presencial poderá ser feita em urna eletrônica.
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Cerca de 1.700 profissionais das mais 
variadas áreas da saúde, de todo o Estado, 
se reuniram para debater o Sistema Único de 
Saúde (SUS) na Seguridade Social, durante a 
VII Conferência Estadual de Saúde de Minas 
Gerais. O evento foi realizado entre os dias 
8 e 11 de agosto, na Serraria Souza Pinto, 
em Belo Horizonte, e reuniu participantes de 
mais de 400 cidades mineiras. 

Por reconhecer a importância da assistência 
farmacêutica na promoção da saúde pública, 
O CRF/MG marcou presença nos três dias de 
evento. As diretoras Júnia Medeiros e Rigleia 
Lucena contribuíram para as discussões 
que buscam o aprimoramento das políticas 
de saúde na seguridade social, além do 
fortalecimento do acesso e acolhimento aos 
usuários. 

Para Júnia Medeiros, a participação dos 
profissionais farmacêuticos foi importante 
para assegurar  o for talecimento da 
assistência farmacêutica no SUS. “A 
Conferência é um dos fóruns legítimos 
de par t ic ipação em que alcançamos 
impor tantes conquistas para a saúde 
pública.

CRF/MG confirma participação na 
Conferência Nacional de Saúde

30/11 a 5/12 em Brasília/DF

Diretoras Júnia Medeiros e Rigleia 
Lucena representam farmacêuticos 
mineiros nas discussões sobre o SUS 
na Seguridade Social

CRF/MG faz diferença na VII 
Conferência Estadual de Saúde

Regulamentação da EC 29
Um dos principais assuntos discutidos foi a 
regulamentação da Emenda Constitucional 
29/2000 (EC 29). A proposta, que define os 
percentuais mínimos de aplicação em ações 
e serviços públicos de saúde, tem mobilizado 
os movimentos sociais e conselhos de saúde 
de todo o país. 

A EC 29 representa um importante avanço 
para diminuir a instabilidade no financia-
mento que o setor de saúde enfrentou a partir 
da Constituição de 1988 (com o não cumpri-
mento dos 30% do orçamento da seguridade 
social), bem como uma vitória da sociedade 
na questão da vinculação orçamentária como 
forma de diminuir essa instabilidade. 

Ela tem caráter deliberativo, sendo uma grande oportu-
nidade para nós, farmacêuticos, defendermos propostas 
para o engrandecimento da assistência farmacêutica”, 
afirmou Júnia Medeiros, que, além de diretora do CRF/
MG, é farmacêutica do SUS na Secretaria Municipal de 
Saúde de Betim.

A diretora Rigleia Lucena, que atua na área de Saúde 
Pública há quase 30 anos, também defende a presença 
dos profissionais farmacêuticos nos movimentos de 
controle social do SUS. “Os movimentos sociais e de 
classe podem contribuir diretamente para o progresso 
das políticas públicas que envolvem a saúde em nosso 
país”, ressaltou. 

A importância da atuação do farmacêutico no SUS 
foi reconhecida pelo vice-presidente do Conselho 
Estadual de Saúde de Minas Gerais, Geraldo Heleno 
Lopes. “Temos que ser conscientes e consultar o profis-
sional farmacêutico antes de tomar os medicamentos. 
Devemos evitar a cultura da automedicação, pois isso 
pode prejudicar o tratamento. Por isso o farmacêutico 
é tão importante na orientação do paciente usuário do 
SUS”, destacou.

Encaminhamentos
Com base nos debates da VII Conferência 
Estadual de Saúde, a Secretaria de Estado da 
Saúde de Minas Gerais e o Conselho Estadual 
de Saúde de Minas Gerais, organizadores 
do evento, vão elaborar um documento com 
diretrizes e ações para garantir que o direito 
à saúde se estenda plenamente a todos 
os cidadãos. As propostas de Minas serão 
apresentadas na Conferência Nacional de 
Saúde.

Autoridades
Participaram da VII Conferência o ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha, o governador 
Antônio Augusto Anastasia e o secretário 
Estadual de Saúde e presidente do Conselho 
Estadual de Saúde de Minas Gerais, Antônio 
Jorge de Souza Marques.

Diretoras Rigleia 
Lucena e Júnia 

Medeiros debatendo 
propostas para o 

setor.

Cerca de 1700 
profissionais 
de saúde 
participaram dos 
3 dias de evento

Diretora Júnia 
Medeiros e alguns 
dos farmacêuticos 

presentes
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O Governador Antônio Anastasia anunciou a 
inauguração de 200 farmácias até dezembro, 
totalizando 307 em funcionamento. O 
Governo do Estado também lançou edital 
para abranger cidades com mais de 30 mil 
habitantes, cuja meta é iniciar a implantação 
em 100% do território mineiro até 2014.

O c ronograma de inauguraçõe s e  o 
lançamento do edital foram feitos durante 
o 3º Seminário da rede Farmácia de Minas, 
promovido pelo CRF/MG e a Secretaria de 
Estado da Saúde. Cerca de 500 farmacêu-
ticos participaram do evento, realizado no 
dia 5 de agosto, na Cidade Administrativa. 
Além de anunciar a ampliação, no Seminário 
foi apresentado como será o plano de 
capacitação permanente do profissional 
farmacêutico inscrito no Programa Rede 
Farmácia de Minas.

Programa
Implantada em 2007, a Farmácia de Minas 
busca garantir que o acesso aos medica-
mentos disponíveis no SUS seja feito com a 
devida assistência farmacêutica, por profis-
sionais qualificados. O programa reconhece 
a farmácia como estabelecimento essencial 
ao funcionamento do SUS, no qual se oferece 
um espaço humanizado de atendimento 
ao usuário, com a dispensação gratuita e 
racional de medicamentos. 

Todas as unidades são padronizadas, 
havendo um modelo arquitetônico para 
cidades contemporâneas e outro para 
cidades históricas. Os profissionais trabalham 
uniformizados e são permanentemente 
capacitados, a fim de garantir a qualidade dos 
serviços prestados. O controle da distribuição 
de medicamentos é feito pelo Sistema  de 
Gerenciamento de Assistência Farmacêutica 
(SIGAF), um software criado exclusivamente 
para este fim.

Exemplo para o Brasil

Medicamentos distribuídos de 

forma precária, sem a devida 

assistência farmacêutica, muitas 

vezes por janelas com grades 

e com usuários esperando em 

filas ao ar livre. Esta realidade, 

antes comum nas unidades 

de saúde de cidades mineiras, 

está mudando definitivamente. 

O programa Farmácia de 

Minas, que revolucionou 

o modelo de assistência 

farmacêutica praticado no SUS, 

está ampliando o número de 

unidades em todo o Estado.

Cronograma de 
inauguração das novas 
unidades foi feito pelo 

governador Antônio 
Anastasia, ao lado 

do secretário Antônio 
Jorge e do presidente 

do CRF/MG Benício 
Machado.

Farmacêuticos lotaram 
o auditório durante o 
3o Seminário da Rede 

Farmácia de Minas.

Unidades da Farmácia de Minas são 
padronizadas em todas as cidades

“O CRF/MG  apoia o projeto e defende 
s i s t emat i camente  o s in t e r e s s e s do s 
profissionais que atuam nele. Somos parceiros 
da Secretaria de Estado da Saúde nesta 
empreitada, que está mudando a história da 

assistência farmacêutica no SUS”.
Benício Machado, presidente do CRF/MG

Conselheiras do CRF/MG 
presentes no evento.

Farmácia de Minas
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As reflexões promovidas por uma das primeiras 
turmas do CAPACIFAR de Farmácia Comuni-
tária, em Pouso Alegre, tocaram a farmacêutica 
Regiane Cristina dos Santos Moreira Borges. 
Integrante do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF) do município de Extrema, no 
Sul de Minas, ela implanta, desde 2009, um 
abrangente trabalho de atenção farmacêutica 
em sua cidade, ajudando a conscientizar a 
população sobre a importância do uso racional 
de medicamentos.

Em parceria com a equipe do NASF e das 
Unidades de Saúde da Família, Regiane Borges 
desenvolve palestras, oficinas, acompanha-
mentos farmacoterapêuticos e atividades 
educativas junto aos usuários do sistema 
público de saúde, sobretudo os pacientes 
hipertensos e diabéticos que necessitam de um 
rigoroso controle medicamentoso. Os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e os auxiliares 
de farmácia também são capacitados para 
fortalecer o processo de dispensação racional 
de medicamentos.

Projeto desenvolvido a partir do programa de capacitação do CRF/MG 
conscientiza a população sobre uso racional de medicamentos

O»projeto»desenvolvido»no»município»de»Extrema»recebeu»a»Menção»
Honrosa»na»Categoria»Especialização»do»Prêmio»de»Incentivo»à»
Ciência»e»Tecnologia»para»o»SUS»-»2010,»promovido»pelo»Ministério»
da»Saúde,»e»o»Prêmio»Aluísio»Pimenta»de»Assistência»Farmacêutica»
do»Estado»de»Minas»Gerais»ano»2009/2010,»em»duas»categorias,»
promovido»pela»Rede»Farmácia»de»Minas.

Um grande marco para o desenvolvimento das ações foi o resultado 
da I Campanha Municipal de Descarte Racional de Medicamentos, 
que contou com a colaboração da coordenadora do curso de especia-
lização em Atenção Farmacêutica da UNIFAL, além da participação de 
farmacêuticos e de outros profissionais de saúde pública do município. 
Foram distribuídos informativos contendo dez mandamentos para o uso 
correto de medicamentos, os locais dos postos de coleta dos produtos 
em desuso ou com a data de validade vencida e orientações sobre a 
importância do descarte racional, preservando o meio ambiente. 

Durante dois meses, foram arrecadados 69,35-kg de medicamentos, 
a maioria anti-hipertensivos, anti-microbianos e antidiabéticos. Pratica-
mente 80% do total recolhido estava com o prazo de validade expirado. 
Os produtos foram incinerados ou encaminhados ao aterro sanitário 
municipal, conforme as características de suas composições. 

A partir do resultado da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde de 
Extrema reconheceu a importância de melhor estruturar as unidades de 
saúde do município e disponibilizou um auxiliar de farmácia para cada 
unidade, com computador e software para fazer o controle de estoque 
de medicamentos. As barreiras entre o profissional e o usuário foram 
retiradas, possibilitando um atendimento humanizado e individualizado 
nas farmácias. As mesmas ações foram repetidas em 2010 e estão 
sendo implementadas também em 2011.

“O Capacifar é uma iniciativa maravilhosa do CRF/MG. O 
programa contribui de forma marcante para a nossa profissão, 

trazendo muitas ideias que podem ser implementadas”
Regiane Cristina dos Santos Moreira Borges – Farmacêutica

CRF/MG cobra repasse do pagamento aos farmacêuticos
Embora o programa seja modelo para outros estados e tenha despertado interesse internacional, ainda são 
necessários alguns ajustes para garantir o pleno funcionamento das atividades. Um deles trata do pagamento do 
incentivo financeiro de 13 parcelas de R$1,2 mil aos farmacêuticos inscritos no programa, previsto pela deliberação 
CIB-SUS/MG nº 416/2008.

Apesar de a verba estar incluída no repasse feito pelo Governo do 
Estado aos cofres municipais para garantir o funcionamento da 
unidade, muitas prefeituras ainda não cumprem o que determina a 
exigência. Esta realidade foi denunciada pela diretoria do CRF/MG ao 
secretário de Estado da Saúde, Antônio Jorge de Souza Marques, em 
reunião no gabinete dele no dia 9 de junho. 

O presidente do CRF/MG, Benício Machado, solicitou que o governo 
estabeleça mecanismos rigorosos de fiscalização desses repasses. 
“Não podemos permitir que o nosso profissional não tenha seu piso 
salarial respeitado. Colocamos a estrutura do CRF/MG à disposição para 
mediar os interesses dos farmacêuticos junto à Secretaria de Estado da 
Saúde”, afirmou.

Farmacêutico acompanha passo a passo da obra
Assim que é oficializada a instalação da Farmácia de Minas no município, o farmacêutico é um dos primeiros profis-
sionais contratados para dar início à construção da unidade. É ele quem acompanha as etapas da obra e informa o 
andamento dos trabalhos em relatórios enviados periodicamente à Secretaria de Estado da Saúde. 

“O farmacêutico é parte fundamental deste processo. Ele tira fotos, preenche os relatórios e nos avisa de todas as 
adversidades e peculiaridades da obra. Seria impossível estarmos em todas as unidades ao mesmo tempo. O apoio 
e a dedicação dele são fundamentais para garantir o bom andamento da obra”, afirma a subsecretária de Estado de 
Assistência Farmacêutica, Renata Macedo. 

Como o farmacêutico é o gestor da unidade desde o primeiro momento, ele zela para que os serviços ali ofertados 
tenham a qualidade e a atenção que os usuários merecem, além de fortalecer os vínculos com o programa. 

Diretoria do CRF/MG reunida com o secretário Antônio Jorge

Do        para
a cidade de Extrema

CAPACIF  R

Farmacêutica Regiane Borges recolhe medicamentos 

doados pela população. Fonte: Arquivo pessoal.

Fotos : Arquivo da Prefeitura de São Joaquim de Bicas

Registro das etapas da construção de uma das unidades do programa
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Quais-os-benefícios-a-PNRS-oferece-aos-prestadores-de-
serviços-de-saúde?

Um dos grandes desafios que se apresenta no gerenciamento 
dos resíduos de serviços de saúde diz respeito às condições 
de disposição final existentes no País. A PNRS determina 
a construção de locais de disposição final ambientalmente 
seguros, o que vem facilitar os prestadores de serviços de 
saúde na construção de seus Planos de Gerenciamento.

Como-a-PNRS-ajuda-no-manejo-dos-resíduos-de-saúde?

A regulamentação de uma política abrangente para os resíduos 
sólidos acaba por auxiliar as ações específicas de manejos dos 
resíduos de serviços de saúde.

Há-uma-preocupação-crescente-com-o-impacto-ambiental-
dos-RSS,-mas-os-custos-envolvidos-nas-soluções-até-aqui-
apresentadas-preocupam.-Em-sua-opinião,-qual-seria-o-ponto-
de-convergência-entre-o-menor-custo-e-a-maior-efetividade-
para-a-questão-dos-RSS-em-geral?

O grande ganho, na verdade, é a ênfase que deve ser dada 
na minimização da geração de resíduos. O repensar das 
práticas, o enfoque na correta segregação dos diversos tipos 
de resíduos e a utilização de tratamentos compatíveis com 
o risco identificado otimizam o Plano de Gerenciamento e 
consequentemente reduzem os custos envolvidos. As expecta-
tivas despertadas com a nova política podem apontar para o 
desenvolvimento de novas soluções para os demais resíduos 
trazendo benefícios ambientais de forma geral e possibilidade 
de redução de custos, uma vez que soluções abrangentes 
significam diluição de custos individuais.

Especificamente-em-relação-ao-descarte-de-medicamentos,-
qual-seria-este-ponto,-sem-que-o-consumidor-tenha-que-
arcar-com-os-custos?

Os produtos químicos e, especificamente, os medicamentos, 
são desafios a serem enfrentados sempre com o olhar 
do gerenciamento de risco. Não podemos suspender um 
tratamento medicamentoso por conta do risco ambiental do 
princípio ativo. Várias substâncias contidas em medicamentos 
são hidrossolúveis, podem apresentar persistência ambiental 
e seus efeitos sobre a população precisam ser avaliados. A 
ANVISA está construindo uma regulamentação específica 
para o descarte de medicamentos pelos serviços de saúde, 
identificando as classes farmacêuticas de risco e propondo o 
gerenciamento adequado de seu destino.

Há- produtos- para- a- saúde- cujo- descarte- é- bastante-
complicado,-por-exemplo,-os-kits-para-diagnóstico,-cuja-
composição-nem-sempre-é-totalmente-conhecida.-A-Anvisa-
vai-regulamentar-a-rotulagem-de-forma-a-atender-à-PNRS-
especificamente-no-que-diz-respeito-aos-RSS?

A ANVISA também está promovendo estudos para apresentar 
proposta de regulamentação do descarte destes produtos, 
envolvendo desde informações técnicas de risco que 
acompanhem o produto assim como a proposta de manejo 
mais seguro do ponto de vista ambiental. Esta proposta 
está sendo construída em parceria com o Ministério do Meio 
Ambiente, Instituições e profissionais com experiência no 
manejo destes produtos. 

Uma-das-possibilidades-em-relação-aos-medicamentos-
vencidos-é-a-logística-reversa.-Qual-é-a-opinião-do-senhor-
sobre-a-viabilidade-da-implantação-destas-ações?

Devemos entender a logística reversa na forma proposta 
pela Lei da PNRS como um “instrumento de desenvolvimento 
econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 
ou outra destinação final ambientalmente adequada”. Portanto, 
não deve ser entendida como o simples retorno de produtos 
aos seus fabricantes.

Qual-o-papel-esperado-do-Conselho-Regional-de-Farmácia-na-
execução-da-Política-Nacional-de-Resíduos?

Os Conselhos de Farmácia, em seus âmbitos de atuação, 
terão papel relevante na promoção da orientação técnica de 
seus profissionais, na regulamentação específica do exercício 
profissional vinculado ao gerenciamento dos resíduos e na 
integração com os demais atores envolvidos na construção 
da melhor prática possível para o descarte seguro desses 
produtos. 

Quantas-toneladas-de-resíduos-sólidos-são-geradas-no-país-
diariamente-e-quantos-por-cento-significam-resíduos-sólidos-
de-saúde?

De acordo com informações divulgadas no Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento, SNIS, 2006, o Brasil gerou 
cerca de 149 mil toneladas de resíduos urbanos por dia. A 
geração de RSS representa de 1% a 3% deste volume (entre 
1,49t e 4,47t). 

Desde-que-foi-editada-a-RDC-ANVISA-306/04,-na-prática,-o-que-mudou-
no-país-em-relação-aos-Resíduos-dos-Serviços-de-Saúde-(RSS)?-Quais-os-
avanços?

Embora exista regulamentação desde 1979 que envolva o gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde e a obrigatoriedade de construção do Plano 
de Gerenciamento desde 1993, com a Resolução CONAMA 5, é a partir da 
publicação da RDC ANVISA nº306/04 que a movimentação em torno da 
preocupação com o gerenciamento de resíduos gerados nos serviços de 
saúde adquire densidade expressiva. Multiplicam-se cursos, seminários 
e palestras específicas sobre o tema. A Academia se envolve no processo 
com a produção de vasto material na área de pós-graduação com foco no 
gerenciamento destes resíduos. Este movimento tem permitido o maior 
conhecimento dos riscos dos resíduos gerados nos estabelecimentos de 
saúde e, portanto, conduzido a uma maior qualidade no gerenciamento dos 
resíduos, preservando a saúde da população e do trabalhador e contribuindo 
para uma condição ambiental favorável.

Quais-as-vantagens-da-Política-Nacional-de-Resíduos-Sólidos-(PNRS)-e-
quais-seus-impactos-nos-serviços-de-saúde?

A Política Nacional de Resíduos Sólidos vem consolidar todo o movimento 
do Governo Federal no sentido de estabelecer diretrizes que envolvam os 
resíduos sólidos como um todo, abordando a problemática do gerencia-
mento de cada tipo de resíduo em particular e ratificando a posição do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente (SISNAMA) como responsáveis pela regulação dos resíduos 
dos serviços de saúde.

Resíduos de Saúde:
responsabilidade compartilhada

Luiz Carlos da Fonseca e Silva - Técnico da Gerência de Infraestrutura em Serviços da Saúde da Anvisa

Quando a inadequação do descarte de Resíduos de Serviços da Saúde (RSS) se junta à falta de informação sobre 
o risco potencial desse tipo de material, surgem casos graves de contaminação de pessoas e do meio ambiente. 
Recentemente, o monitoramento de RSS vem ganhando repercussão devido ao fato de muitas dessas substâncias 
serem frequentemente encontradas, em altas concentrações, no solo e em águas. Um ano depois da sanção da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei Federal nº 12.305/agosto de 2010 -, o médico e membro da equipe 
da Gerência de Tecnologia em Serviços de Saúde da Anvisa, Luiz Carlos da Fonseca e Silva, fala dos desafios e 
perspectivas do gerenciamento destes resíduos.

Luiz Carlos da Fonseca e Silva durante palestra no 11o CFBMG
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Dentre as at iv idades farmacêut icas que 
auxiliam efetivamente o uso racional de medica-
mentos está a atenção farmacêutica. Pois se 
faz necessário atentar para o uso racional dos 
medicamentos, de forma que os pacientes 
recebam os medicamentos para a indicação 
apropriada, nas doses, via de administração e 
duração apropriadas; que não existam contra-
indicações; que a probabilidade de ocorrência 
de reações adversas seja mínima; que a dispen-
sação seja correta e que haja aderência ao 
tratamento (VIEIRA, 2007).

A Resolução Nº 338, de 6 de maio de 2004, 
do Conselho Nacional de Saúde, define que a 
assistência farmacêutica é um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da 
saúde, tanto individual, quanto coletiva, tendo 
o medicamento como insumo essencial que 
visa a promover o acesso e o seu uso racional 
(PHARMACIA BRASILEIRA, 2011).

O objetivo do estudo foi avaliar o conhecimento 
sobre antimicrobianos e promover o uso racional 
pela comunidade hospitalar, bem como, o 
cumprimento da resolução até então publicada 
a RDC 44/10 da ANVISA durante a semana de 
orientação farmacêutica.

MÉTODOS
Estudo descritivo e transversal realizado em 
hospital público especializado em psiquiatria e 
ortopedia no estado de Minas Gerais com 231 
leitos, no período de 24 a 28 de janeiro de 2011, 
durante a Semana de Orientação Farmacêutica, 
cujo tema foi uso racional de antimicrobianos em 
parceria com o Conselho Regional de Farmácia de 
Minas Gerais. Foram realizadas pesquisas junto 
à comunidade hospitalar no período compre-
endido com acompanhantes, funcionários do 
hospital, funcionários terceirizados e funcionários 
de outras instituições como Policia Militar, Civil. 
O formulário da pesquisa quantitativa teve 10 
perguntas sobre antimicrobianos com resposta 
sim ou não. As pessoas recebiam orientações e 
eram convidadas a participar da pesquisa. Foram 
distribuídos folhetins sobre o uso racional através 
da doação do CRFMG e desenvolvidos pela 
farmácia.

27,78%

57,78%
Funcionários

Não Funcionários

Não Responderam
14,44%

61,11%

34,44%

4,44%

Mulheres

Homens

Não Responderam

A-Pesquisa-abrangeu:

1-Você já tomou algum tipo de antibióticos nos últimos 6 meses.

2- Você já tomou antibiótico por conta própria.

3- Você toma antibiótico somente se prescrito pelo médico.

4- Você já procurou o farmacêutico para tirar dúvidas sobre antibiótico.

5- Você já tomou antibiótico indicado pelo balconista.

6- Você toma antibiótico durante tempo indicado.

7- Depois da RDC 44 de dezembro de 2010, você conseguiu comprar 
antibiótico sem receita.

8- Você já indicou antibióticos para alguém.

9- Você sabe dos riscos de tomar antibiótico incorretamente.

10- Você já teve algum efeito não esperado por tomar antibióticos alguma 
vez.

RESULTADOS
Dos 90 entrevistados, 57,78% são funcionários, 27,78% não funcionários e 
14,44% não quiseram identificar. Do total dos entrevistados 55(61,11%) são 
do sexo feminino, 31 do sexo masculino (34,44%) e 4 não marcaram (4,44%). 

USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS: 
A VISÃO DO FARMACÊUTICO ATRAVÉS 

DA COMUNIDADE HOSPITALAR 
Autora Responsável: Cláudia Aparecida Avelar Ferreira

Cláudia Aparecida Avelar Ferreira1, Hairton Ayres Azevedo Guimarães1, Maisa Aparecida Guatimosin Azevedo1, Tamara Burahem de Lima2, 
Bruno Luttembarck Vianna3, Simone Etil Etelvina da Silva1, Jailson Diniz L. Filho3, Adriana Ferreira Queiroz3, Renata Fausto de Barros1.

INTRODUÇÃO
O ritmo de desenvolvimento da resistência 
bacteriana nos diferentes patógenos representa 
um constante desafio terapêutico, fenômeno 
observado em todo o mundo. O surgimento da 
resistência de microorganismos a drogas antimi-
crobianas constituiu-se na evolução indesejada 
de um dos aspectos da terapêutica e do desenvol-
vimento tecnológico possibilitando a recuperação 
de problemas que no passado levavam à morte 
(HOEFEL & LAUTERT, 2006).

A resistência de bactérias aos antibióticos 
disponíveis clinicamente se tornou um problema 
de saúde pública em todo mundo. Além disso, 
o custo financeiro de uma terapia fracassada 
por conta de microrganismos resistentes é 
muito grande, onerando ainda mais os sistemas 
públicos de saúde (FIOL et al, 2010). Bactérias 
resistentes geram novas consultas, novos 
exames diagnósticos, nova prescrição, sem 
contar a provável internação e ocupação de leitos 
hospitalares (FIOL et al, 2010).

O controle da resistência bacteriana depende de 
um raciocínio complexo envolvendo indicações de 
uso, política de utilização, forma de administração 
e questões financeiras ligadas aos hospitais e 
aos interesses da indústria de medicamentos 
(HOEFEL & LAUTERT, 2006). O número de antibi-
óticos em pesquisa diminuiu drasticamente nos 
últimos anos, enquanto a resistência às drogas 
antimicrobianas tem crescido de forma inexorável. 

Como consequência desta resistência intrínseca ou adquirida, uma guerra 
que parecia vencida tem se transformado numa enorme dor de cabeça. A 
rápida evolução da resistência aos antibióticos tem diminuído drasticamente 
o arsenal de drogas disponíveis. Portanto, uma busca contínua por novos 
fármacos tem de ser realizada para repor o arsenal que foi perdido, princi-
palmente contra as bactérias Gram-negativas (uma maneira de se distinguir 
as bactérias, quando vistas ao microscópio, baseia-se na acumulação de 
corantes) (ROCHA et al, 2011).

 Daí este ser um dos fatores de grande relevância quando se fala do uso 
restrito de alguns antibióticos. A maior parte dos programas de racionali-
zação de antimicrobianos tem como pilares a educação, a restrição de uso e 
o perfil de sensibilidade dos microorganismos (ARAÚJO, 2010).

O uso indiscriminado ocorre quando os antibióticos são usados para 
tratar infecções que não são causadas por bactérias, como resfriados, 
por exemplo; quando tomados em doses incorretas e quando o tempo de 
tratamento é inadequado (BVS – MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

 O uso racional de antimicrobianos deve ser focado desde ao hospital quanto 
nas farmácias e drogarias evitando a resistência bacteriana conforme 
descrito na RDC 44/10 que restringia a venda livre e o uso incorreto de 
fármacos antimicrobianos pela população. Como é natural, várias dúvidas 
surgiram desde a publicação dessa RDC o que levou vários profissionais 
farmacêuticos a solicitarem que a mesma fosse revista pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, principalmente pelo fato de não 
constar na mesma atribuições diretas as atividades farmacêuticas relacio-
nadas ao uso de fármacos antimicrobianos (FARMÁCIA REVISTA, 2011).

Esta solicitação culminou na substituição da RDC 44/10 pela RDC de Nº. 
20 de 5 de maio de 2011, que acrescenta os serviços prestados pelos 
farmacêuticos na dispensação desses produtos, não só nas farmácias e 
drogarias particulares, como previa a versão original da Resolução, mas 
também nas farmácias públicas (CRF-ES, 2011).
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1. Hospital Galba Velloso, FEHMIG, Belo Horizonte/MG
2. Centro Universitário UNA, Belo Horizonte/MG
3. Centro Universitário Newton Paiva, Belo Horizonte/MG

O profissional farmacêutico tem um importante papel que é o de orientar o 
paciente usuário e promover o uso consciente dos medicamentos e princi-
palmente dos antibióticos. No presente estudo 51,11% dos entrevistados 
elucidaram suas dúvidas com os Farmacêuticos sobre os antimicrobianos, 
o que demonstra certa carência em se inserir a atenção farmacêutica 
mediante a efetiva disseminação de informações a fim de minimizar os 
danos causados pelo uso incorreto dos fármacos antimicrobianos.

Esta atuação farmacêutica fica bem representada na RDC 20/11 que 
enfatiza a orientação realizada pelos profissionais da área no momento da 
dispensação, conforme o texto descreve: “Dispensação - ato do profissional 
farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, 
geralmente, como resposta à apresentação de uma receita elaborada por 
um profissional autorizado. Neste ato, o farmacêutico informa e orienta 
ao paciente sobre o uso adequado desse medicamento. São elementos 
importantes desta orientação, entre outros, a ênfase no cumprimento 
do regime posológico, a influência dos alimentos, a interação com outros 
medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as 
condições de conservação do produto” (CRF-ES, 2011). 

É muito importante à contribuição tanto da comunidade hospitalar quanto 
de estabelecimentos que comercializam fármacos antimicrobianos 
disseminar as informações relacionadas ao seu uso consciente para toda 
a população através do profissional farmacêutico. Para tanto a legislação 
sanitária brasileira, vigente desde 1973, exige que toda farmácia e drogaria 
somente possam funcionar com a presença de farmacêutico como respon-
sável técnico. Sabe-se que, na prática, a maioria desses estabelecimentos 
funciona, impunemente, sem a presença desse profissional na quase 
totalidade do tempo em que permanecem abertos (SILVA & VIEIRA, 2004).

CONCLUSÃO
O estudo demonstrou que as pessoas estão mais alertas quanto ao uso de 
antimicrobianos principalmente devido à resistência, porém, ainda incidem 
algumas dúvidas quanto ao cuidado e ao uso. Percebe-se que ainda é 
possível comprar antimicrobiano sem receita devido o desconhecimento 
por parte da população e das condições sanitárias do país. O farmacêutico 
hospitalar deve ampliar sua atuação no hospital através da educação 
continuada visando conhecer a situação da população sobre assuntos 
diversos e principalmente no cuidado com o medicamento e o uso racional 
dos antimicrobianos. O treinamento da comunidade é ímpar para a multipli-
cação da informação e fiscalização do cumprimento da legislação de forma 
a abranger toda a população a fim de garantir a correta farmacoterapia e 
diminuir a resistência bacteriana.

O cumprimento da RDC 20/11 é imprescindível para o controle de fármacos 
antimicrobianos e tem contribuição significativa para a prevenção da 
automedicação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1- ARAÚJO, R.Q. Participação da Farmácia Hospitalar no 

Controle de Infecções. Instituto Racine. Conteúdo profissional. 
9/8/2010.

2- BRASIL. Conselho regional de Farmácia do Espírito 
Santo. Anvisa inclui serviços farmacêuticos no controle de 
antimicrobianos. Disponível em: http://www.crfes.org.br/
noticias_10052011_1.html. 11/05/2011.

3- BVS – MINISTÉRIO DA SAÚDE, Dicas em saúde. Disponível 
em: < http://bvsms.saude.gov.br/html/pt/dicas/218_uso_
antibioticos.html>. 16/05/2011.

4- -FARMÁCIA REVISTA, Revista do Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de Minas Gerais, Nº. 24 – p 7,8. Edição 
Fevereiro/ Março de 2011.

5- FIOL et al, Perfil de prescrições e uso de antibióticos em 
infecções comunitárias. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. vol.43 no.1 
Uberaba Jan./Fev. 2010.

6- HOEFEL & LAUTERT, Administração endovenosa de 
antibióticos e resistência bacteriana: responsabilidade da 
enfermagem. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2006;8(3):441-9. 
Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/revista/revista8_3/
v8n3a15.htm>. 16/05/2011.

7- NASCIMENTO, Medicamentos, comunicação e cultura, 
Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro Sept./Dec. 2005. 
Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1413-81232005000500020>. Acesso em 17 de 
Maio de 2011.

8- PHARMACIA BRASILEIRA, Ano XII – Número 80 – p- 28,29 
– Fevereiro /Março 2001.

9- ROCHA et al, Coordenação de metais a antibióticos como 
uma estratégia de combate à resistência bacteriana. Química 
Nova vol.34 nº.1 São Paulo 2011.

10- SANTOS, A resistência bacteriana no contexto da 
infecção hospitalar, Texto & contexto Enfermagem. Disponível 
em: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/714/71409807.pdf, 
17/05/11.

11- SILVA & VIEIRA, Conhecimento dos farmacêuticos 
sobre legislação sanitária e regulamentação da profissão, 
Rev. Saúde Pública. São Paulo Junho 2004. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0034-89102004000300014. Acesso em: 17 de Maio 
de 2011.

12- VIEIRA, Possibilidades de contribuição do farmacêutico 
para a promoção da saúde, Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro 
Jan./Mar. 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232007000100024. 
20 de Maio de 2011.

Você já tomou algum tipo de antibióticos nos últimos 6 meses ?

Você já procurou o farmacêutico para tirar 
dúvidas sobre antibiótico ?

Depois da RDC 44 de dezembro de 2010, você conseguiu comprar 
antibiótico sem receita ? 

Você já tomou antibiótico por conta própria ?

Você já tomou antibiótico prescrito pelo balconista ? 

Você já indicou antibióticos para alguém ?

Você toma antibiótico somente se prescrito pelo médico ? 

Você toma antibiótico durante o tempo indicado ?

Você sabe dos riscos de tomar antibiótico incorretamente ? 

Você já teve algum efeito não esperado por tomar antibióticos ? 

44»pessoas»(48,89%) 45»pessoas»(50%)

46»pessoas»(51,11%) 41»pessoas»(45,56%)

12»pessoas»(13,33%) 61»pessoas»(67,78%)

44»pessoas»(48,89%) 45»pessoas»(50%)

32»pessoas»(35,56%) 59»pessoas»(65,56%)

24»pessoas»(26,77) 65»pessoas»(72,22%)

52»pessoas»(57,78%) 37»pessoas»(41,11%)

72»pessoas»(80%) 15»pessoas»(16,67%)

70»pessoas»(77,78) 20»pessoas»(22,22%)

23»pessoas»(25,56%) 63»pessoas»(70%)

SIM NÃO

19
28
10
3
1
4

18-30 anos

31-44 anos

45-57 anos

58-63 anos

Mais de 63 anos

Não Responderam

Nº de Pessoas Faixa Etária

As perguntas do formulário possibilitaram uma extração 
considerável de informações dos entrevistados, sendo as 
respostas dos mesmos representadas em porcentagem para 
os que disseram sim e não para cada uma das 10 perguntas 
do estudo.

Exatamente 23 candidatos informaram que tiveram efeitos 
inesperados ao tomar antibióticos, conforme apresentado na 
Tabela 2.

DISCUSSÃO
A RDC 44/10 da ANVISA tem por objetivo o controle de antimi-
crobianos sob prescrição médica, restringindo a acessibilidade 
aos antibióticos mediante a retenção da receita. 

A Resolução que a substitui (RDC 20/11) trata destes mesmos 
requisitos acrescentando a etapa de dispensação e definições 
dos serviços farmacêuticos, com ênfase na orientação ao 
usuário do medicamento.

De acordo com os resultados do estudo foi possível notar que a 
RDC 44/10 alcançou resultados significativos, sendo que mais 
de 50% dos entrevistados não conseguiram comprar antibió-
ticos sem receita após a publicação da mesma. Isto implica na 
diminuição da autoprescrição, ato que corresponde a 48,89% 
dos entrevistados, atingindo também o item prescrição de 
balconistas (35,56%), o que releva a atenção da fiscalização de 
órgãos regulamentadores para que haja o total cumprimento 
da nova resolução publicada (RDC 20/11). A automedi-
cação, facilitada pela chamada empurroterapia praticada 
nas farmácias, somada à prescrição médica indevida são as 
causas mais mencionadas para explicar o uso indiscriminado 
de antibióticos (NASCIMENTO, 2005).

O presente estudo demonstrou que o uso racional de 
fármacos antimicrobianos é um fator que tem se expandido na 
comunidade hospitalar, podendo ressaltar que um dos fatos 
de maior importância na sua acentuação é a divulgação de 
informações em relação aos riscos que o uso incorreto destes 
fármacos pode proporcionar. Exatamente 77,78% dos entrevis-
tados da comunidade hospitalar afirmaram que estão cientes 
dos riscos de se tomar antibióticos incorretamente e uma 
porcentagem considerável (80%) cumpre o prazo previsto para 
o tratamento medicamentoso o que contribui de forma signifi-
cativa para a contenção da resistência microbiana.

A resistência microbiana é sem dúvida uma preocupação para 
os órgãos de saúde, embora seja considerado um processo 
biológico natural que se desenvolve por consequência da 
habilidade da população bacteriana de se adaptar (SANTOS, 
2004). 

Sabe-se que o uso indiscriminado de antimicrobianos leva 
a aceleração da resistência microbiana e, principalmente, 
à redução de sua eficácia. Isso dificulta o tratamento de 
doenças infecciosas tornando necessário o desenvolvimento 
de fármacos cada vez mais potentes e implicando em aumento 
dos efeitos colaterais e inesperados. A pesquisa demonstrou 
uma incidência da ordem de 25% dos entrevistados, em 
relação a efeitos não esperados.

A idade dos entrevistados, em anos, foi estratificada, sendo 
que a maioria dos candidatos declarou ter entre 31 e 44 anos.
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29 de agosto
Dia Nacional de Combate ao Fumo

Programa Nacional do
Controle ao Tabagismo

O»Programa»Nacional»de»Controle»do»Tabagismo»é»
desenvolvido»pelo»Ministério»da»Saúde»através»do»
Instituto»Nacional»do»Câncer»(INCA)»e»busca»prevenir»
doenças»através»de»ações»que»estimulem»a»adoção»
de»comportamentos»e»estilos»de»vida»saudáveis»e»que»
contribuam»para»a»redução»da»incidência»e»mortalidade»
por»câncer»e»doenças»relacionadas»ao»tabaco»no»país.»

O»tratamento»do»tabagismo»é»realizado»através»da»
abordagem»cognitivo-comportamental»obrigatória»e»
apoio»medicamentoso»quando»indicado,»realizado»em»
unidades»de»saúde»pertencentes»ao»SUS.»Proporciona»
o»desenvolvimento»de»ações»que»apoiem»o»fumante»a»
parar»de»fumar.

A farmacêutica Maria Flávia de Morais 
Menegatto Garcia, responsável técnica pela 
Farmácia Municipal e integrante da equipe 
do Programa de Controle do Tabagismo 
em Três Pontas, ressalta a importância 
do atendimento multidisciplinar para o 
controle do tabagismo. Segundo ela, cada 
integrante da equipe tem papel fundamental 
na mudança de vida do paciente. Mas cabe 
ao farmacêutico fazer a solicitação e a 
dispensação do medicamento, a orientação 
e acompanhamento farmacoterapêutico do 
paciente. Os medicamentos disponibilizados 
pelo Ministério da Saúde para o tratamento 
do tabagismo são adesivo transdérmico, 
goma de mascar e pastilhas de nicotina, além 
do comprimido cloridrato de bupropiona.

“O medicamento, por si só, não é solução. Se 
o paciente usar o medicamento e continuar 
fumando, está sujeito a uma superdosagem 
que pode comprometer sua saúde, ocasio-
nando até a morte”, alerta Maria Flávia 
Menegatto.

Em Três Pontas, o Programa de Controle do 
Tabagismo é realizado desde 1997. Cerca 
de 870 pessoas já receberam atendimento, 
em 29 turmas. O trabalho preventivo e de 
conscientização também é desenvolvido em 
escolas e associações, durante todo o ano. 
A equipe aproveita as datas relacionadas ao 
tabagismo, como o Dia Nacional de Combate 
ao Fumo, comemorado em 29 de agosto, 
para realizar eventos que envolvam os 
demais profissionais da saúde e a população 
em geral.

O tabagismo é considerado pela Organização 
Mundial da Saúde como a principal causa de 
morte evitável em todo o mundo. No Brasil, 
existem mais de 30 milhões de fumantes. 
90% dos casos de câncer de pulmão e outros 
sete tipos de tumores malignos estão ligados 
ao fumo.

O dia 31 de dezembro é um marco para o cabeleireiro de Três Pontas, 
Miguel Arcanjo de Brito, de 57 anos. Há quatro anos ele deixou os 
mais de dois maços de cigarro que fumava por dia, desde os 19 
anos, e resolveu mudar radicalmente seu estilo de vida. No Programa 
Nacional de Controle ao Tabagismo, desenvolvido no município de 
Três Pontas, ele recebeu o incentivo que precisava para abandonar 
o vício. 

Após passar pela terapia 
cognitiva-comportamental e 
apoio multidisciplinar dos 
quatro profissionais que atuam 
no programa (farmacêutica, 
en fe rme i r a ,  p s i c ó logo  e 
médico), Miguel Arcanjo optou 
por marcar uma data para a 
parada e decidiu que a força 
de vontade seria sua grande 
aliada para a conquista de 
mais qualidade de vida.

Farmacêuticos têm papel fundamental no Programa de Controle do 
Tabagismo desenvolvido nas unidades públicas de saúde

O adeus ao cigarro

Incentivado pela equipe do programa, o 
cabeleireiro passou a praticar atividades 
físicas para controlar o peso e outras 
patologias decorrentes do sedentarismo. 
Da caminhada leve, passou à corrida e 
começou a participar de competições 
regionais. Hoje acumula medalhas, 
troféus e uma história de superação 
pessoal que divide com outras pessoas 
que estão tentando abandonar o vício. 
“Tinha tentado parar de fumar três vezes, 
sem sucesso. Com o apoio do grupo e 
dos profissionais do programa consegui 
esta importante vitória e encontrei outro 
sentido para a vida”,comemora.

“Diante do que as doenças 
r e l a c i o n ada s a o  t a b a c o 
representam para a saúde 
pública, precisamos agregar 
novos profissionais a esta 
proposta, difundir nosso trabalho, 
conscientizar gestores sobre a 
necessidade de implantarem 
t amb ém o  P r o g r ama  d e 
Controle do Tabagismo em seus 

municípios”.
Farma. Maria Flávia Menegatto 
RT da Farmácia Munici pal de 

Três Pontas/MG

Miguel Arcanjo em atendimento feito pela farmacêutica Maria Flávia Menegatto

Orgulhoso, cabeleleiro exibe medalhas de 
atletismo conquistadas após parar de fumar

Fotos: Arquivo Prefeitura Municipal de Três Pontas
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O farmacêutico, que no exercício de suas 
atividades profissionais tem se tornado tão 
essencial quanto o próprio medicamento, 
agora pode dispensar produtos fitoterápicos 
isentos de prescrição quando o usuário 
solicitar a indicação. A autorização foi dada 
pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) por 
meio da Resolução nº546, de 21 de julho de 
2011. 

Segundo o CFF, a indicação deve ser feita 
de forma clara, simples e compreensiva, a 
fim de possibilitar o sucesso do tratamento 
e induzir a mudança nos hábitos, proporcio-
nando, consequentemente, mais qualidade 
de vida ao usuário. O farmacêutico deverá 
ter conhecimentos específicos adquiridos 
na disciplina de fitoterapia do curso de 
graduação de Farmácia, complementadas 
com estágio em manipulação e/ou dispen-
sação de plantas medicinais e fitoterápicos 
de no mínimo 120 horas.

A Resolução determina que a prescrição 
seja feita após preenchimento de um 
formulário próprio, disponível no site  
www.cff.org.br, emitido em duas vias, sendo 
a primeira entregue ao usuário e a segunda 
arquivada no estabelecimento farmacêutico. 

A indicação farmacêutica de fitoterápicos 
auxilia na prevenção de potenciais problemas 
relacionados ao uso do medicamento e 
fortalece o comprometimento do paciente 
em relação ao tratamento, já que ele será 
mais bem informado sobre os benefícios e 
riscos da utilização.

Liberada prescrição de 
fitoterápicos O auditório do CRF/MG recebeu, no dia 2 de setembro, representantes de 20 associações mineiras para o 2° Encontro 

de Associações de Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais. O encontro teve o objetivo de promover a troca de 
experiências entre as lideranças, buscando a valorização da profissão farmacêutica.

Durante o encontro, o farmacêutico especialista em 
Gestão de Tributos, Cadri Saleh, ministrou a palestra 
“Gestão de Tributos com ênfase na administração de 
farmácias”.

O vice-presidente do CRF/MG, Luciano Rena, 
destacou a importância do bom relacionamento 
com as associações. “Estas entidades contribuem 
significativamente para o trabalho de valorização 
dos farmacêuticos. Elas também realizam ciclos 
de debates, promovem cursos e palestras, ações 
impor tantes para a capacitação profissional.  
Por isso, fazemos questão de reunir as entidades 
para levantar os problemas e demandas junto às 
lideranças de cada região”, disse.

A Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) está com uma nova diretoria em Minas Gerais. 
A posse ocorreu numa solenidade festiva realizada no Restaurante L’Astigiano, na capital.

A farmacêutica Astrid Chucre Dias assume a presidência da entidade 
para a gestão 2011-2013. Além dela, compõem a nova diretoria os 
farmacêuticos Soraia Moura Tavares de Almeida (vice-presidente), 
Rômulo Augusto Modesto Oliveira (Secretário-Geral), Maria Alícia 
Ferrero (Segunda Secretária), Andréa Vilela de Oliveira Santos 
(Tesoureira-Geral) e Andréa Kamizaki Lima (Segunda Tesoureira).

A solenidade de posse contou com a presença da diretoria do CRF/
MG, Júnia Medeiros e do presidente da Farmacopéia Brasileira e 
conselheiro federal suplente do CRF/MG, Gerson Pianetti, entre 
outros convidados.

2° Encontro de
Associações de Farmacêuticos

CRF/MG presente na posse da nova 
diretoria da Anfarmag em Minas Gerais

Farmacêuticos trocam experiências durante o encontro de Associações do Estado
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Processo Ético: 0019/2008
Farmacêutico(a): Sandro Régio Caetano Monteiro – CRF/MG 11719

Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos: 4º; 6º; 7º; 10; 11 - 
inciso III; 13 - incisos V, VI, VIII, XV e XIX; 18 - inciso I, do Código de Ética da Profissão 
Farmacêutica, aprovada pela Resolução nº 417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Penalidade: Suspensão de 1 ano do exercício profissional

Processo Ético: 0014/2010
Farmacêutico(a): Vera de Fátima Vilela Costa – CRF/MG 5281

Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos: 4º; 6º; 10; 11 - inciso I; 
13 - incisos VIII e XV; 18 – incisos I e III, do Código de Ética da Profissão Farmacêutica, 
aprovada pela Resolução nº 417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Penalidade: Suspensão de 3 meses do exercício profissional

Processo Ético: 0002/2008
Farmacêutico(a): Renato Cézar Ferreira de Oliveira – CRF/MG 5913

Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos: 4º; 6º; 11 - inciso III; 13 
- inciso V e 18 - inciso I, do Código de Ética da Profissão Farmacêutica, aprovada pela 
Resolução nº 417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Penalidade: Suspensão de 3 meses do exercício profissional

Processo Ético: 0056/2009
Farmacêutico(a): Fabrício dos Reis Lopes – CRF/MG 19213

Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos: 3º; 4º; 6º; 8º; 10; 11 - 
incisos III e VII; 13 – inciso XV e 18 - incisos I e III, do Código de Ética da Profissão 
Farmacêutica, aprovada pela Resolução nº 417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Penalidade: Suspensão de 3 meses do exercício profissional

Processo Ético: 0009/2009
Farmacêutico(a): Eudon José Alípio Júnior – CRF/MG 17002

Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos: 4º; 6º; 10; 11 - inciso III; 
13 - inciso V, XVI e XVIII; 18 - incisos I, II e IV e 19, do Código de Ética da Profissão 
Farmacêutica, aprovada pela Resolução nº 417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Penalidade: Suspensão de 3 meses do exercício profissional

Processo Ético: 0026/2009
Farmacêutico(a): José Expedito Nogueira – CRF/MG 4255

Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos: 4º; 6º; 8º; 10, 11 - inciso 
VII; 13 - incisos III, IV, VI e XVI; 18 - inciso II e 19, do Código de Ética da Profissão 
Farmacêutica, aprovada pela Resolução nº 417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Penalidade: Suspensão de 3 meses do exercício profissional

Processo Ético: 0013/2010
Farmacêutico(a): Robson Antônio de Souza - CRF/MG 7775

Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos: 4º; 6º; 10; 11 - inciso I; 
13 - incisos VIII e XV; 18 - incisos I e III, do Código de Ética da Profissão Farmacêutica, 
aprovada pela Resolução nº 417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Penalidade: Suspensão de 6 meses do exercício profissional

PROCESSOS 
ÉTICOS

A diretoria do CRF-MG dá publicidade 
às sentenças proferidas nos processos 

abaixo, de acordo com o Art. 3º, parágrafos 
3º e 4º, do Regulamento do Processo 

Disciplinar Ético da Profissão Farmacêutica, 
aprovado pela Resolução 461/2007, 

do Conselho Federal de Farmácia.

Suspensão do Exercício Profissional

Multa

Processo Ético: 0025/2009
Farmacêutico(a): Douglas Ladeira – CRF/MG 11820

Processo Instaurado para apuração de infração aos 
artigos: 4º; 6º; 10; 11 - inciso III; 13 - inciso V e 18 - 
inciso I, do Código de Ética da Profissão Farmacêutica, 
aprovada pela Resolução nº 417/04, do Conselho 
Federal de Farmácia.
Penalidade: Multa de 03 (três) salários mínimos

Processo Ético: 0036/2008
Farmacêutico(a): Thelma Fátima de Mattos Silva Oliveira – 
CRF/MG 8432

Processo Instaurado para apuração de infração aos 
artigos: 3º; 4º; 6º; 8º; 10; 11 - incisos III e VII; 13 – 
incisos IV, VIII e XV; 18 - incisos I e III, do Código de Ética 
da Profissão Farmacêutica, aprovada pela Resolução nº 
417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Penalidade: Multa de 03 (três) salários mínimos

Obedecendo à política de incentivo à capacitação e constante aprimoramento da atividade farmacêutica, está 
disponível no site do CRF/MG o livro “Método Dáder de Seguimento Farmacoterapêutico”. O download da obra, de 128 
páginas, pode ser feito gratuitamente na Área do Farmacêutico, menu “Eventos”, opção “Inscrições Abertas”.

Traduzido pelos professores Luciene Alves Moreira Marques e Ricardo Radighieri Rascado (Unifal-MG), o livro foi 
publicado pelo Conselho Federal de Farmácia em tiragem limitada. Para universalizar o acesso à obra, que trata de 
uma metodologia reconhecida internacionalmente, o CRF/MG firmou parceria com os responsáveis pela publicação.

Para baixar o arquivo é necessário responder a uma pesquisa sobre as atividades desenvolvidas pelo CRF/MG. São 
oito perguntas de fácil entendimento, cujas respostas servirão de base para a formulação de novas políticas institu-
cionais de valorização da profissão. 

Método Dáder

O Método Dáder é uma ferramenta de prática profissional 
em que o farmacêutico par ticipa ativamente do 
tratamento no que se refere ao uso do medicamento, por 
meio da detecção, prevenção e resolução dos Problemas 
Relacionados com Medicamentos (PRM), de um modo 
contínuo, sistemático e documentado, com auxílio do 
próprio paciente e de outros profissionais de saúde. 

O Seguimento farmacoterapêutico representa um campo 
de intervenção farmacêutica em que o profissional pode 
colaborar de modo efetivo para aprimorar a qualidade 
de vida dos pacientes, reduzindo a morbidade, a 
mortalidade associada aos medicamentos e, no caso de 
pacientes internados, o tempo de internação. 

CRF/MG disponibiliza livro 
traduzido sobre Método Dáder
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Em 2004, fez seu primeiro show usando o nome “Patrício 
Gontijo”, em Divinópolis, durante uma festa de turma da 
faculdade de farmácia. 

Apesar de se dedicar intensamente às duas profissões, 
Patrício Gontijo garante que uma não compromete os 
resultados da outra. Como todos os músicos da banda 
também têm outras profissões, os shows, gravações, 
ensaios e outras atividades relacionadas são feitas 
nos finais de semana. Segundo ele, a música é mais 
que uma segunda profissão, é também uma válvula de 
escape para as pressões do dia-a-dia. “Enxergamos a 
música como uma forma de terapia, não só para nós 
que a fazemos e a executamos, mas um remédio para 
alma e para o bem estar das pessoas aonde essa música 
chega. Através dela conseguimos nos expressar e levar 
essa sensação positiva a inúmeras pessoas. Assim, eu 
concilio essas duas diferentes artes, enxergando um 
objetivo muito parecido no final”, diz o farmacêutico e 
músico.

Quanto maior a paixão pela profissão, melhores são os 
resultados profissionais. Patrício Gontijo Souza, de 25 
anos, sabe bem disso. Ele concilia com sucesso dois 
trabalhos distintos: o de músico e de farmacêutico. 
Durante a semana, Patrício Gontijo é responsável pela 
Drogaria Moema, que leva o nome da cidade onde reside. 
Mas, nas horas vagas, ele é o guitarrista e vocalista da 
banda Patrício Gontijo e os Dinamites, que se apresenta 
há seis anos nas cidades do Vale do Aço e possui dois 
CDs autorais e um DVD/CD ao vivo. 

Nascido em Lagoa da Prata, Patrício Gontijo iniciou 
seus estudos em Farmácia em 2004, na Universidade 
UNIFENAS, em Divinópolis. O curso foi concluído na 
Universidade UNIPAC, em Bom Despacho, município mais 
perto de sua cidade natal. Preocupado em se manter 
atualizado, fez pós-graduação em Análises Clínicas 
pela Faculdade FASF-UNIFISA, na cidade de Luz. Hoje, 
além de ser o farmacêutico responsável pela Drogaria 
Moema, ele também leciona as disciplinas de Análises 
Clínicas, Química e Meio Ambiente na Escola Técnica de 
Enfermagem Santa Clara, em Lagoa da Prata.

A vocação para a música foi descoberta cedo. Aos 11 
anos, Patrício Gontijo ganhou de Natal seu primeiro violão. 
Influenciado pelo irmão, Fabrício Gontijo, que tocava em 
bandas de baile, ele passou a estudar técnicas de violão 
popular, contra-baixo, até chegar à guitarra, instrumento 
com o qual mais se identificou. Em 2001, começou a 
cantar, compor e descobriu que a música podia ser mais 
que um hobby.

Patricio Gontijo e Os Dinamites

Formação: Patrício Gontijo (guitarra, violão e voz),
Grazielle Rodrigues (baixo), Fabrício Gontijo (bateria),
Dárcio Fernandes (teclado) e Igor Natan (saxofone). 

Homepage: www.patriciogontjo.com.br
Contatos para show: (37) 9199 2083 / (37) 9956 2772

Patrício Gontijo: CRF-MG 22818

Música:
medicamento 

para a alma

Patrício Gontijo é o Responsável Técnico pela drogaria Moema

Nas horas vagas, é o vocalista e guitarrista  
da banda Patrício Gontijo e Os Dinamites

Fotos: Arquivo pessoal
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Espaço do leitor
Capacifar

Gostaria de registrar que o primeiro módulo do 
CAPACIFAR em Juiz de Fora foi espetacular. O 
conteúdo e a explanação do assunto foram ótimos. 
Na minha avaliação, este curso preenche muito 
bem a parte teórica e prática, pois recebemos um 
pouco da experiência do ministrante. Em questão 
de organização, o curso também está de parabéns. 
Conseguimos aproveitar muito o tempo sem se tornar 
cansativo. Obrigada!

Farma Cinthia Fernandes Ferreira Oliveira – CRF 25605

Quero parabenizar o CRF/MG pelo total sucesso do 
1º módulo do CAPACIFAR em Lavras. O palestrante 
foi muito feliz na apresentação e foi unânime a 
aprovação do público. A doação para o asilo também 
foi muito emocionante, as irmãs ficaram muito felizes.

Farmo Júlio César Wallwitz Cardoso - CRF 13189

Newsletter

Agradeço-lhes pelo envio diário, há cerca de três 
anos, da newsletter do CRG/MG, sempre com boas e 
atuais informações, geradas pelo seu Departamento 
de Comunicação. 

Leila Mara de Faria Torres Vasconcelos, via e-mail

Campanha de 50 anos do CRF/MG 

Eu acho extremamente necessária, pois o farmacêutico 
deve divulgar e reconhecer o seu valor, sua capacidade 
e conhecimento... Dessa maneira, podemos enfatizar a 
importância desse profissional junto às unidades de saúde 
e estabelecimentos privados... Somos unidos e somos 
humanos, com certeza ser farmacêutico transpõe os limites 
do medicamento, nosso trabalho é tão essencial quanto o 
medicamento, uma vez que nosso objetivo é a saúde e bem 
estar do paciente.

Isabelle Figueiredo (Betim, MG), via Facebook

Congresso

Me impressiona a qualidade e didática dos ministrantes dos 
cursos no 11º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas 
Gerais, realizado pelo CRF/MG. 

Kenya Lima (Contagem/MG ) via Twitter

Gestão

Gostaria de parabenizar a atuação da Diretoria do CRF/MG 
no fortalecimento das atividades do farmacêutico no estado. 
Tenho 13 anos de atuação no Sistema Único de Saúde e 
avalio o projeto Rede Farmácia de Minas como fundamental 
na valorização da nossa profissão. 

Claudinéia Mara Alvarenga Faustino – CRF 11.145
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