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Capa:
O farmacêutico desempenha 
papel essencial na Atenção 
Básica, como demonstrado 
na página 25. Confira como 
o CRF/MG tem lutado para 
ampliar a participação do 
farmacêutico na Saúde 
Pública nas páginas 14 e 15

A edição 27 da Farmácia Revista marca o início de uma nova gestão do CRF/MG. Esta nova diretoria, formada por 
farmacêuticos que acumulam larga experiência nas áreas de Ensino, Saúde Pública e Análises Clínicas, começou 
2012 com fôlego renovado na luta por mais reconhecimento e valorização do profi ssional farmacêutico.

Nestes dois meses, foram realizados vários contatos políticos com representantes dos poderes Executivo e Legislativo, 
com o objetivo de buscar a ampliação do espaço do farmacêutico no mercado de trabalho e o reconhecimento deste 
profi ssional como agente essencial à promoção da Saúde.

Por reconhecer a importância do farmacêutico, o CRF/MG promoveu uma homenagem especial aos profi ssionais que 
se destacam em suas áreas de atuação. Ao receber a Comenda do Mérito Farmacêutico, estes farmacêuticos agora 
representam cada um dos colegas que exercem seu ofício com amor, bravura e dedicação.

E, já que o farmacêutico é tão essencial quanto o medicamento, iniciamos uma campanha inédita de valorização 
profi ssional na Rádio Itatiaia, líder absoluta de audiência no Estado. Estas são apenas algumas das contribuições que 
o CRF/MG vem dando ao fortalecimento da profi ssão farmacêutica em Minas Gerais. Boa leitura!
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na Farmácia Popular do Brasil

26 – Sancionada a lei que 
regulamenta a Emenda 29

28 – Setor de Registro implanta 
novidade na consulta de pendências 
da Certidão de Regularidade

29 – Farmacêutico dá dicas sobre 
ciclismo e prática esportiva
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Com a Palavra

Foi-se o tempo em que conselhos de fi scalização profi s-
sional existiam apenas para fiscalizar. Hoje, 50 anos 
depois da regulamentação do Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), nos orgulhamos 
em dizer que a fi scalização é apenas uma das atividades 
desenvolvidas em favor do exercício correto da profi ssão. 
O CRF/MG tem se dedicado em acolher os colegas 
farmacêuticos e prepará-los para exercer cada vez 
melhor suas atribuições como profi ssional essencial à 
promoção da saúde. Projetos como o Capacifar estão 
levando qualificação e reconhecimento a milhares de 
farmacêuticos de todo o Estado. 

Hoje a entidade tem a preocupação de contribuir na 
preparação de acadêmicos para o mercado de trabalho. 
São ministradas palestras sobre Legislação e Ética Profi s-
sional em instituições de ensino de todas as regiões de 
Minas. Por saber que o início da atividade profi ssional é 
um dos momentos mais aguardados pelos acadêmicos 
e seus familiares, o CRF/MG realiza cerimônias formais 
de Entrega da Carteira Profi ssional. Nosso objetivo é dar 
as boas vindas ao novo colega e fortalecer a conscienti-
zação ética em cada um. 

Em 50 anos de história, nunca o CRF/MG esteve tão 
perto do profi ssional. Nos próximos dois anos, diretores, 
conselheiros e funcionários vão continuar percorrendo 
todas as regiões de Minas para encurtar a distância entre 
o profi ssional e sua entidade de classe. Novos projetos de 
capacitação estão prontos para serem implementados 
com o objetivo de multiplicar o número de profi ssionais 
atualizados e conscientes da importância da sua atuação 
perante a sociedade.

A nova diretoria assume com o desafio de ampliar os 
convênios com instituições de ensino superior e represen-
tação junto aos Conselhos de Saúde. As parcerias já 
fi rmadas com o Governo do Estado, Secretaria de Estado 
da Saúde, ANVISA, Visa’s, entidades e associações 
farmacêuticas, entre outras, serão potencializadas para 
buscar maior inserção e valorização do farmacêutico na 
sociedade.

Para garantir que as ações sejam cada vez mais 
compatíveis com as reais necessidades dos profis-
sionais, é preciso que eles se apropriem do CRF/MG, que 
é a casa do farmacêutico. Somente com a mobilização 
e participação dos colegas construiremos um Conselho 
cada vez mais forte e atuante. 

Contamos com você!

CRF/MG: a casa do farmacêutico

Vanderlei Machado
Presidente

Conselho na Mídia

DEZEMBRO de 2011
• Jornal A semana (Pirapora) – Matéria sobre a 

entrega da comenda ao farmacêutico Francisco 
Rocha na solenidade de 50 anos do CRF/MG

• Correio Sudoeste (Guaxupé) - Matéria sobre a 
comenda entregue ao farmacêutico Adair Baltazar 
Brocchi na solenidade de 50 anos do CRF/MG

• Folha do Povo (Guaxupé) - Matéria sobre a 
comenda entregue ao farmacêutico Adair Baltazar 
Brocchi na solenidade de 50 anos do CRF/MG

• Entrevista para a TVE Minas sobre a atuação 
do setor de fi scalização do CRF/MG na região 
de Juiz de Fora

• Entrevista para o jornal Estado de Minas e 
Rádio UFMG Educativa sobre a diminuição 
de vagas em cursos de saúde de Minas

• Jornal Ponto Final (Mariana e região) – Matéria 
sobre o resultado das eleições do CRF/MG

• Folha Marianense (Mariana) - Matéria sobre 
o resultado das eleições do CRF/MG

• Divulgação de resultado das eleições do 
CRF/MG em rádios de Ouro Preto

• Entrevista para o Jornal Hoje em Dia sobre a 
fi scalização em farmácias de Teófi lo Otoni

• Nota sobre procedimentos para envio 
de documentação para a Fiscalização 
na revista Farmácia Notícia

FEVEREIRO
• Transmissão da participação do CRF/MG na 

reunião da CIB de fevereiro no canal Minas Saúde

• Nota no jornal Hoje em Dia sobre o 
I Fórum de Farmácia Magistral

• Solenidade do Mérito Farmacêutico:

 - Matéria no site FarolCom, de Uberlândia

 - Nota no Jornal Diário, do Sul de Minas

 - Matéria no site TV Uai, do Sul de Minas

 - Reportagem do Telejornal do 
Vale, da TV Uni, de Ipatinga 

 - Matéria no site Jornal A Voz, de Juiz de Fora

JANEIRO
• Entrevista para a Rádio Itatiaia sobre 

a importância do farmacêutico

• Entrevista para a Rádio 107 FM 
sobre o Dia do Farmacêutico

• Reportagem no Jornal Diário do Aço 
(Região Metropolitana do Vale do 
Aço) sobre o Dia do Farmacêutico

• Matéria no portal Farol Comunitário, 
de Uberlândia, sobre a Solenidade 
do Mérito Farmacêutico na região

• Nota sobre o I Fórum de Farmácia 
Magistral no Jornal O Tempo
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Em destaque
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É árduo o caminho até o sucesso. A arte de cuidar do próximo a 
partir da atenção farmacêutica exige muitos anos dedicados aos 
livros e uma vivência que extrapola a fronteira de um simples 
atendimento ao paciente. Ao se realizar como farmacêutico, 
o profissional transcende como ser humano e faz a diferença 
na promoção da saúde. Esse profissional é espelho para uma 
categoria que busca fazer o seu melhor, apesar das adversidades 
que permeiam a profissão. O Conselho Regional de Farmácia 
de Minas Gerais reconhece a contribuição destes farmacêu-
ticos, presentes em todo o Estado, prestando a eles uma justa 
homenagem. 

O Dia do Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro, foi 
marcado pela homenagem aos profi ssionais que, em suas áreas 
de atuação, contribuem para o progresso e desenvolvimento da 
ciência e profi ssão farmacêutica. Foram realizadas solenidades de 
outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico em Belo Horizonte, 
Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Vale do Aço e Zona da Mata. 

O caminho que leva
ao Mérito

Farmacêuticos que dedicam a vida à profissão recebem homenagem do CRF/MG

Farma. Maria José Vasconcelos Gomes 
Professora aposentada de Farmácia Hospitalar da Faculdade de Farmácia da UFMG. É editora e autora 
do livro Ciências Farmacêuticas: uma abordagem hospitalar. Publicada em 2000, a obra se tornou 
referência para os profi ssionais que atuam na área de Farmácia Hospitalar, contribuindo para o fortale-
cimento do setor. O livro tem sido utilizado como referência bibliográfi ca de vários concursos públicos 
nacionais, além de ser adotado em disciplinas dos cursos de Farmácia e Medicina. Foi condecorada 
pelo ex-aluno e vice-presidente do CRF/MG, Claudiney Luís Ferreira.

“Gostaria de partilhar essa homenagem com todos que partici param  comigo no desenvolvimento desse projeto. Princi palmente,  a respeito do 
nosso livro,  Ciências Farmacêuticas,  em  que contamos com  um  grupo muito grande de pessoas de alto nível técnico que se dispuseram a elaborar o 

material,  em tempo hábil,  que permitiu que ele fosse editado da forma que planejamos.”

Farma. Raquel Joane Rodrigues
Analista e pesquisadora em Saúde e Tecnologia da Fundação Ezequiel Dias (Funed), onde trabalha 
desde 1988, exercendo atividades no Serviço de Controle Biológico. Também participa no desenvolvi-
mento de pesquisas nas áreas de Farmacologia, Bioquímica e Imunoquímica de venenos e antivenenos 
da Funed. Foi conselheira regional do CRF/MG de 1988 a 1995, diretora do CRF/MG no período de 
1988 a 1993 e diretora do Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais - Sinfarmig, de 1994 a 2003. 
A outorga foi feita pela tesoureira Rigleia Maria Moreira Lucena. 

“Este prêmio que recebo não é só meu. É de todos os farmacêuticos da Fundação Ezequiel Dias. Uma instituição onde trabalham muitos 
profissionais farmacêuticos,  uma instituição de renome nacional e internacional,  importantíssima para a saúde pública e que está onde está 

graças ao trabalho dos farmacêuticos que ali estão.”

Homenageados em Belo Horizonte
Solenidade realizada em 20 de janeiro

Farmo. Gérson Antônio Pianetti
Ex-conselheiro federal suplente, mandato 2008 a 2011. Mestre e doutor em Controle de Qualidade de 
Medicamentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor da disciplina de Controle de 
Qualidade Biológico da UFMG, tendo orientado mais de 12 dissertações de mestrado e cinco teses de 
doutorado. Publicou cerca de 60 artigos e resumos e orientou mais de 50 alunos em diversos projetos 
de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, preside a comissão da Farmacopeia Brasileira e está na 
Câmara Técnica de Medicamentos da ANVISA. Gérson Pianetti também é membro do conselho editorial 
de três revistas científi cas, dentre elas a Farmácia Revista. Foi diretor da Faculdade de Farmácia de 
Minas Gerais de 2000 a 2004. Foi eleito membro da Academia Francesa de Farmácia em 2005 e da 
Academia Brasileira de Farmácia, em 2010. Foi condecorado pelo presidente do CRF/MG.

“O nosso papel na universidade,  o papel de educador,  envolve também mostrarmos aos nossos alunos que eles não estão ali apenas para aprender 
uma matéria,  eles estão ali para serem cidadãos. E a cidadania se faz quando você tem orgulho de mostrar a sua carteira de farmacêutico. 

Carrego esse orgulho comigo há mais de 40 anos. Muito obrigado pela experiência.”

Farmo. Marcos Antônio Costa de Oliveira
Especialista em Manipulação Magistral e Indústria. Mestre em Biologia pela UFJF, o farmacêutico 
também é diretor administrativo da Manipullare Manipulação e Drogaria, além de docente das 
Faculdades Vale do Carangola. Marcos Antônio de Oliveira é facilitador do Empretec Sebrae e tesoureiro 
da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) Nacional. Recebeu os prêmios SESI 
de Qualidade no Trabalho, Excelência Empresarial e MPE Brasil, do SEBRAE/Gerdau, além do Prêmio 
Mineiro da Qualidade e Farmag, da Anfarmag. Recebeu a outorga das mãos da conselheira e ex-diretora 
Júnia Célia de Medeiros. 

“Agradeço muito ao Conselho de Farmácia pela grande honra. Em 1983,  quando decidi fazer Farmácia,  eu queria uma profissão onde eu 
pudesse me encontrar,  onde eu tivesse vontade de ser alguém e construir sonhos. O segredo de eu ter atingido esse sucesso é que eu sempre tive como 

meus amigos aqueles que eram pessoas comuns como eu,  mas que tinham os mesmos valores que eu.”
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O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, 
destacou a impor tância da data e da 
homenagem para valorizar os profissionais 
de destaque. “Ao homenagear estes ilustres 
colegas, queremos atingir a cada um dos 
profi ssionais que exercem seu ofício com amor, 
bravura e dedicação”. Os nomes dos homena-
geados foram indicados pela própria categoria 
na Área do Farmacêutico, no site. 

Constituída por uma medalha e diploma, a 
Comenda do Mérito Farmacêutico representa a 
maior honraria concedida no setor farmacêutico 
brasileiro. Criada em 1998 por meio de 
resolução do Conselho Federal de Farmácia, 
é outorgada a farmacêuticos e autoridades 
que se destacaram pelos relevantes serviços 
prestados à profi ssão farmacêutica. 
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Farmo. Jairo Francisco da Silva Júnior
Graduado em Farmácia pela Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas em 1986 e habilitado em 
Análises Clínicas pela Universidade Federal de Ouro Preto, há 22 anos é proprietário e bioquímico 
responsável pelo laboratório Precisão – Laboratório de Análises Clínicas. Também atua em associações 
em defesa dos interesses da categoria. É membro da Associação dos Farmacêuticos e Farmacêuticos-
-Bioquímicos do Vale do Sapucaí, do Grupo Mineiro da Qualidade no Laboratório, e Coordenador do 
Núcleo Setorial de Laboratórios de Análises Clínicas da Associação Comercial e Industrial de Pouso 
Alegre (ACIPA) desde 2004. Foi condecorado pelo prefeito de Luminárias, e conselheiro Arthur Amaral.

“Receber essa Comenda nos anima. Estamos nessa luta faz tempo presidindo associações e lutando pela valorização do profissional farmacêutico. 
Então,  quero dividi-la com  todos do Núcleo Setorial de Laboratórios de Análises Clínicas,   pois sou apenas o porta-voz de vocês. Se hoje continuamos 

lutando,  persistindo,  melhorando a nossa condição,  é porque estamos trabalhando juntos.”

Graduado em Farmácia pela Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas em 1986 e habilitado em 
Análises Clínicas pela Universidade Federal de Ouro Preto, há 22 anos é proprietário e bioquímico 
responsável pelo laboratório Precisão – Laboratório de Análises Clínicas. Também atua em associações 
em defesa dos interesses da categoria. É membro da Associação dos Farmacêuticos e Farmacêuticos-
-Bioquímicos do Vale do Sapucaí, do Grupo Mineiro da Qualidade no Laboratório, e Coordenador do 
Núcleo Setorial de Laboratórios de Análises Clínicas da Associação Comercial e Industrial de Pouso 
Alegre (ACIPA) desde 2004. Foi condecorado pelo prefeito de Luminárias, e conselheiro Arthur Amaral.

“Receber essa Comenda nos anima. Estamos nessa luta faz tempo presidindo associações e lutando pela valorização do profissional farmacêutico. 
Então,  quero dividi-la com  todos do Núcleo Setorial de Laboratórios de Análises Clínicas,   pois sou apenas o porta-voz de vocês. Se hoje continuamos 

Farma. Márcia Mesquita Toledo de Almeida
Graduada em Farmácia e Análises Clínicas pela Universidade de Alfenas em 2001, é especialista em 
Gestão de Operações e Logística Farmacêutica, Gestão dos Serviços de Saúde Coletiva, Gestão Micror-
regional de Saúde, em Saúde Pública e fez curso de aperfeiçoamento em Vigilância Sanitária na Escola 
Nacional de Saúde Pública – ENSP/FIOCRUZ. Trabalhou em várias empresas do segmento farmacêutico 
e há 5 anos é Fiscal Sanitária da Vigilância Sanitária do município de Pouso Alegre. Realiza inspeções 
sanitárias em Indústrias, Laboratórios de Análises Clínicas, Farmácia de Manipulação, Drogarias, Distri-
buidoras e Transportadoras de medicamentos, contribuindo para a promoção e proteção da saúde da 
população. A outorga foi feita pelo prefeito de Pouso Alegre, Agnaldo Perugini.

“Quero agradecer a honraria que me é outorgada pelo Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Posso afirmar que poucas vezes em 
minha vida tive um momento tão grandioso e especial. Posso dizer que um  dos princi pais motivos dessa conquista é o amor e dedicação que tenho à 
minha profissão. Ser farmacêutica é um orgulho em minha vida,  e essa homenagem traz também  o peso da responsabilidade,  me dando mais força 

para continuar reivindicando pela profissão.”

Farm
Graduada em Farmácia e Análises Clínicas pela Universidade de Alfenas em 2001, é especialista em 
Gestão de Operações e Logística Farmacêutica, Gestão dos Serviços de Saúde Coletiva, Gestão Micror-
regional de Saúde, em Saúde Pública e fez curso de aperfeiçoamento em Vigilância Sanitária na Escola 
Nacional de Saúde Pública – ENSP/FIOCRUZ. Trabalhou em várias empresas do segmento farmacêutico 
e há 5 anos é Fiscal Sanitária da Vigilância Sanitária do município de Pouso Alegre. Realiza inspeções 
sanitárias em Indústrias, Laboratórios de Análises Clínicas, Farmácia de Manipulação, Drogarias, Distri-
buidoras e Transportadoras de medicamentos, contribuindo para a promoção e proteção da saúde da 
população. A outorga foi feita pelo prefeito de Pouso Alegre, Agnaldo Perugini.

“Quero agradecer a honraria que me é outorgada pelo Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Posso afirmar que poucas vezes em 

Farmo. Eldre Henrique de Barros Moreira Netto 
Graduado em 1988 pela Faculdade de Ciências Biológicas de Araras, São Paulo, é especialista em 
Bioquímica e em Cosmetolologia pelo Instituto Racine. É pós-graduado em Farmacologia pela Univer-
sidade Federal de Lavras e especialista em Farmácia Homeopática pelo Instituto Brasileiro de Estudos 
Holísticos de Uberlândia. Participou de diversos cursos e jornadas de capacitação relacionados à 
administração, qualifi cação e atendimento em Farmácia de Manipulação. Há 22 anos, é farmacêutico-
-proprietário da Pharmakon Farmácia de Manipulação. Foi condecorado pela tesoureira Rigleia Lucena.

“Sou farmacêutico,  com muito orgulho. Essa profissão me dá oportunidade de fazer bem às pessoas. Esses 22 anos dedicados à Farmácia foram 
muito gratificantes. Aprendi que a Farmácia é um local onde não só nos aprofundamos nos nossos conhecimentos específicos,  como também 

aperfeiçoamos os relacionamentos com os colegas,  aprendendo a ouvir e a trabalhar em equipe.” 

Farm
Graduado em 1988 pela Faculdade de Ciências Biológicas de Araras, São Paulo, é especialista em 
Bioquímica e em Cosmetolologia pelo Instituto Racine. É pós-graduado em Farmacologia pela Univer-
sidade Federal de Lavras e especialista em Farmácia Homeopática pelo Instituto Brasileiro de Estudos 
Holísticos de Uberlândia. Participou de diversos cursos e jornadas de capacitação relacionados à 
administração, qualifi cação e atendimento em Farmácia de Manipulação. Há 22 anos, é farmacêutico-
-proprietário da Pharmakon Farmácia de Manipulação. Foi condecorado pela tesoureira Rigleia Lucena.

“Sou farmacêutico,  com muito orgulho. Essa profissão me dá oportunidade de fazer bem às pessoas. Esses 22 anos dedicados à Farmácia foram 
muito gratificantes. Aprendi que a Farmácia é um local onde não só nos aprofundamos nos nossos conhecimentos específicos,  como também 

Farmo. Orlando Ferreira da Cunha
Graduado em Farmácia e Bioquímica em 1981, é proprietário da Drogaria Mãe de Deus e Bioquímico no 
Laboratório Carlos Chagas. Além das várias atividades desenvolvidas no setor farmacêutico, também 
acumula importantes funções de impacto social. Foi prefeito municipal de Perdizes entre 1997 e 
2000, presidente da Junta do Serviço Militar de Perdizes, membro do Corpo de Jurados do Fórum da 
Comarca de Perdizes, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISVALBEM, vice-presidente 
da Associação dos Municípios do Planalto de Araxá, presidente e diretor da Rádio Planalto e presidente 
do Rotary Clube de Perdizes. Recebeu a outorga das mãos do conselheiro Euler de Oliveira.

“Estou imensamente feliz por essa homenagem e quero dividi-la com todos os colegas farmacêuticos que lutam pela valorização da profissão. 
Parabéns,  CRF/MG,   pelo reconhecimento e atenção prestados aos profissionais.”

aperfeiçoamos os relacionamentos com os colegas,  aprendendo a ouvir e a trabalhar em equipe.” 

Graduado em Farmácia e Bioquímica em 1981, é proprietário da Drogaria Mãe de Deus e Bioquímico no 
Laboratório Carlos Chagas. Além das várias atividades desenvolvidas no setor farmacêutico, também 
acumula importantes funções de impacto social. Foi prefeito municipal de Perdizes entre 1997 e 
2000, presidente da Junta do Serviço Militar de Perdizes, membro do Corpo de Jurados do Fórum da 
Comarca de Perdizes, presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISVALBEM, vice-presidente 
da Associação dos Municípios do Planalto de Araxá, presidente e diretor da Rádio Planalto e presidente 

 homenagem e quero dividi-la com todos os colegas farmacêuticos que lutam pela valorização da profissão. 
Parabéns,  CRF/MG,   pelo reconhecimento e atenção prestados aos profissionais.”

Farmo. Nilo Eduardo de Oliveira Lawall
Farmacêutico-bioquímico graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 1976. Iniciou seus 
trabalhos em Farmácia aos 14 anos ajudando seu pai, Waltencyr Francisco Lawall. Dele herdou a 
Farmácia São Mateus, da qual era sócio desde 1969. Dando continuidade ao trabalho do pai, fundou 
a drogaria Excelfarma, o laboratório Lawall e o laboratório Athos. O farmacêutico dedica-se à profi ssão 
cerca de 15 horas diárias e hoje conta com 39 colaboradores em seu empreendimento. Recebeu a 
comenda das mãos do presidente Vanderlei Machado.

“É uma honra receber essa Comenda do Mérito Farmacêutico 2012. Essa homenagem me traz 
responsabilidade e estímulo para que eu me dedique ainda mais às minhas atividades. Parabéns ao 
CRF/MG por essa iniciativa. Que esse reconhecimento chegue também aos milhares de farmacêuticos 

merecedores que existem em nossa Minas Gerais.“

Farmo. Luiz Cássio Franca Vieira Marques
Com quase 40 anos de profi ssão, Foi fundador e presidente da Sociedade de Farmácia e Bioquímica de 
Juiz de Fora de 2006 a 2008, chefe do laboratório e supervisor do Centro Regional de Saúde de Juiz de 
Fora, participando da implantação do Laboratório Regional e mais 15 laboratórios em centros de saúde 
do CRS. Também foi sócio e responsável pelo laboratório Carlos Chagas. É atualmente sócio da SBAC e 
responsável-técnico da drogaria Getúlio Vargas. A outorga foi feita pelo presidente Vanderlei Machado.

“Prestes a completar 40 anos como farmacêutico,  enorme foi a minha emoção ao saber que receberia 
essa homenagem do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Sinceros são os meus 
agradecimentos e a sensação de ter feito o melhor e o mais profissional dos serviços na área de 

Farmácia e Análises Clínicas.”

Farmo. Luís Alberto Adum
Graduado em Farmácia e Bioquímica em 1990, possui especialização em Indústria na Faculdade 
de Farmácia e Bioquímica da UFJF. Foi fundador da indústria de alimentos Napillus, consultor para 
indústrias de alimentos entre 1991 e 1995, e fundador da NATIVITA Farmacêutica – Produção de 
Genéricos e Similares no ano de 1991, onde é responsável técnico. Atualmente é vice-presidente do 
Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas (SINQUIFAR) de Juiz de Fora e região, e delegado da 
Fiemg. Recebeu a comenda das mãos do presidente Vanderlei Machado.

“Em um momento como esse, que já vivi metade dos meus anos como farmacêutico,  receber essa 
homenagem  genuína do CRF/MG,  entidade que nos une e fortalece,  e de meus amigos de profissão, 
não tem preço. Sinto-me realizado como farmacêutico e feliz em saber,  tanto tempo depois de me 

formar,  que fiz a escolha certa.”

Farmo. Lúcio Guedes Barra
Graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui pós-graduação 
em Medicamentos e Alimentos, e em Recursos Humanos. Atuante nas áreas de Ensino e Gestão, o 
farmacêutico completa, em agosto, 40 anos como professor da Faculdade de Farmácia da UFJF, onde 
esteve à frente das principais lutas em favor do reconhecimento e valorização da profi ssão. Foi cinco 
vezes diretor e duas vezes vice-diretor da Faculdade de Farmácia de Juiz de Fora, onde coordena o 
curso. Foi gestor das duas farmácias Universitárias e presidente do Diretório Acadêmico, além de criar 
e supervisionar a Residência em Farmácia junto ao Departamento Farmacêutico da UFJF. Exerceu 
atividades como Pró-Reitor de Planejamento e Pró-Reitor de Extensão da universidade e supervisor 
dos Estágios Curriculares de Farmácia e de Indústria de Medicamentos. Atualmente, é Assessor de 
Gabinete do reitor da UFJF, presidente da Sociedade de Farmácia e Bioquímica de Juiz de Fora, responsável pelo Museu de Farmácia localizado na 
Faculdade de Farmácia da UFJF e presidente do Conselho de Curadores da Fundação do Hospital Universitário da mesma. Também é secretário-
-geral do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Foi condecorado pelo presidente do CRF/MG e amigo, Vanderlei Machado.

“Fico muito feliz em receber essa honraria máxima e divido essa alegria com  meus colegas farmacêuticos,  minha família,  meus alunos e 
ex-alunos. Na universidade,  aprendi que o farmacêutico deve se valorizar para ser valorizado. E é esse o recado que deixo aos novos profissionais: 

busquem seu reconhecimento,   independente das leis em vigor. O trabalho do farmacêutico é um trabalho do bem.“

Homenageados no Sul de Minas
Solenidade realizada no dia 03 de fevereiro, em Pouso Alegre

Homenageados no Triângulo
Solenidade realizada no dia 30 de janeiro, em Uberlândia

Homenageados na Zona da Mata
Solenidade realizada no dia 15 de fevereiro, em Juiz de Fora
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“Há 36 anos me tornei farmacêutico. Nós,  profissionais da saúde,  sabemos como ninguém as dificuldades que encontramos. Mas o segredo é não 
menosprezá-las,  porque são elas que nos impulsionam  para o crescimento. O farmacêutico não é somente aquele profissional que veste o jaleco 
por trás do balcão e vende medicamentos. É sim  aquele que vê o seu cliente doente fisicamente,  mas às vezes também carente de afeto. Diálogo e 

compreensão são ingredientes que não se fabricam  em  laboratório,  mas sim no coração.”

Farmo. Ladário Calais Ribeiro Neto
Farmacêutico Bioquímico graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, está há 36 anos 
exercendo a profi ssão. Foi Analista Regional de Controle de Qualidade da Sociedade Produtora de 
Alimentos Manhuaçu (SPAM), em Juiz de Fora/MG, e professor de química no Colégio Santos Dumont, 
na cidade de Santos Dumont/MG, onde também exerceu mandato de vereador entre 1992 e 1996. 
Residente em Ipatinga desde 1999, Hoje é responsável pela drogaria Barbosa Gomes. Foi condecorado 
pela conselheira Gizele Souza Silva Leal.

“Há 36 anos me tornei farmacêutico. Nós,  profissionais da saúde,  sabemos como ninguém as dificuldades que encontramos. Mas o segredo é não 
menosprezá-las,  porque são elas que nos impulsionam  para o crescimento. O farmacêutico não é somente aquele profissional que veste o jaleco 

Farmacêutico Bioquímico graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, está há 36 anos 
exercendo a profi ssão. Foi Analista Regional de Controle de Qualidade da Sociedade Produtora de 
Alimentos Manhuaçu (SPAM), em Juiz de Fora/MG, e professor de química no Colégio Santos Dumont, 
na cidade de Santos Dumont/MG, onde também exerceu mandato de vereador entre 1992 e 1996. 
Residente em Ipatinga desde 1999, Hoje é responsável pela drogaria Barbosa Gomes. Foi condecorado 

Homenagem do CFF

Abrindo as comemorações pelo Dia do 
Farmacêutico, o CRF/MG lançou no dia 5 de 
janeiro uma campanha permanente na Rádio 
Itatiaia, líder absoluta de audiência em Minas 

Horário de veiculação:
Jornal da Itatiaia 2ª Edição – entre 12h30 e 13h, 2ª, 4ª e 6ª

Ouça os programas anteriores no site do CRF/MG.

Participe enviando temas para serem explorados nos programas.
Mande sua sugestão para: comunicacao@crfmg.org.br

A mesma campanha de valorização profi ssional, que reforça que o farmacêutico é tão essencial quanto o medicamento, 
circulou durante o mês de janeiro em anúncios na traseira de ônibus de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Montes Claros e 
Pouso Alegre. Também foi afi xada em outdoors de Ipatinga, Uberlândia e Governador Valadares. 

Gerais. São veiculadas três inserções por semana para apresentar à 
população as várias áreas de atuação da Farmácia e fortalecer a imagem 
do farmacêutico como profi ssional essencial à promoção da saúde.

A campanha será realizada durante todo o ano, substituindo o anúncio 
pontual que era feito na televisão, em horário nobre, na semana em que 
se comemora o Dia do Farmacêutico. “O farmacêutico precisa de um 
espaço maior e permanente na imprensa para se consolidar perante a 
sociedade como agente indispensável à promoção da saúde. Com essa 
campanha, esperamos que os colegas reivindiquem cada vez mais seu 
espaço”, destacou o vice-presidente Claudiney Luís Ferreira.

Farma. Clenice dos Reis Franco Lucas
Graduada em Farmácia pela Unifenas e com especialização em Bioquímica pela EFOA no ano de 1993. 
Empreendedora, proprietária e responsável pela Drogaria Franco, na cidade de Timóteo, há 18 anos. 
Sempre buscou fazer um trabalho diferenciado na drogaria, proporcionando aos clientes atenção 
farmacêutica em horário integral. Desenvolve a atenção farmacêutica domiciliar desde a regularização 
da atividade, através da RDC 44/2009. Atualmente, desenvolve um trabalho social em comunidades 
carentes, facilitando o acesso da população aos medicamentos e à assistência farmacêutica. Recebeu 
a outorga das mãos do conselheiro Sebastião Ferreira.

“Sinto-me uma pessoa privilegiada. Sou farmacêutica há 19 anos e tenho minha farmácia há 18 anos. É extremamente agradável chegar 
ao final de um dia de trabalho com a consciência de dever cumprido,  obter o respeito e o reconhecimento dos colegas e também a admiração 
das pessoas que amamos. Tenho orgulho de ter conseguido enfrentar as turbulências da vida e vencer,  de não abrir mão dos meus valores 

fundamentais,  e da profissão que escolhi.”

O conselheiro regional José Augusto Alves Dupim foi indicado pelo Conselho Federal de Farmácia para receber a Comenda 
do Mérito Farmacêutico e representou, em Brasília, os farmacêuticos de Minas Gerais. A solenidade ocorreu no dia 20 de 
janeiro, e contou com a presença da conselheira federal suplente, Maria Alícia Ferrero (foto). 

Farmo. José Augusto Alves Dupim
Graduado em Farmácia e Bioquímica pela UFMG. Doutorando em Educação pela Universidade Católica 
de Santa Fé/Argentina. Especialista em Saúde Pública pela ESMIG/FIOCRUZ. Diretor do Centro Regional 
de Saúde do Vale do Jequitinhonha. Assessor da Visa-BH. Diretor de Planejamento Administração 
e Finanças da SMS-BH. Chefe do Departamento de Farmácia Social da FaFar-UFMG e professor de 
Higiene Social, Farmácia Social e Dispensação Farmacêutica. Diretor do Distrito Sanitário do Barreiro. 
Consultor de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Divinópolis e do CISASF. Consultor 
temporário da OPAS. Implantou o Curso de Farmácia do Centro Universitário Newton Paiva e Coorde-
nador Estratégico da área de Saúde. Consultor em Assistência Farmacêutica da SES-MG.

É gratificante ser reconhecido com essa Comenda do Mérito Farmacêutico. Minha vida se reflete em 
uma história de luta,  onde me dediquei  à saúde e à educação,  construindo vários projetos pedagógicos 
a nível estadual e nacional. Essa homenagem,  além de uma valorização,  me traz a responsabilidade 

de continuar lutando pelos farmacêuticos e pelo ensino dessa profissão. 

Homenageados no Vale do Aço
Solenidade realizada no dia 09 de fevereiro, em Coronel Fabriciano
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 » Coordena e 
administra os serviços 
administrativos internos;
 » Substitui o vice-presidente 

ou o tesoureiro nos seus 
impedimentos e ausências;
 » Responde pelo 

expediente do CRF/MG;
 » Secretaria as reuniões 

plenárias e de diretoria, 
responsabilizando-se 
pelos atos preparatórios e 
demais encaminhamentos. 

 » É responsável pela gestão fi nanceira 
do Conselho, de acordo com as 
normas de Contabilidade Pública;
 » Acompanha e analisa a arrecadação 

da receita e a realização da despesa;
 » Prepara o orçamento anual e 

elabora as contas do exercício;
 » Assina, junto com o presidente, todos 

os documentos de conteúdo econômico 
de responsabilidade do CRF/MG;
 » Examina os processos de prestação 

de contas do CRF/MG para atendimento 
das disposições em vigor. 

 » Exerce a responsabilidade administrativa do CRF/MG; 
 » Representa o CRF/MG junto ao Conselho Federal de Farmácia na 

interface de projetos e reivindicações da categoria; 
 » Representa o CRF/MG junto a órgãos ou autoridades públicas 

ou particulares para a solução de casos específi cos; 
 » Outorga procurações para defesa dos interesses da entidade junto aos órgãos do Poder Judiciário;
 » Determina a instauração de inquéritos, sindicâncias ou processos 

administrativos, bem como aplica penalidade decidida pelo Plenário.

 » Substitui o presidente 
nos seus impedimentos 
ausências ocasionais, 
sucedendo-o no restante do 
mandato, em caso de vaga;
 » Coordena as atividades 

de fi scalização;
 » Executa atribuições 

deferidas a ele pelo 
plenário ou diretoria. 

Em 2012 teve início uma nova gestão no CRF/MG. Os novos diretores e conselheiros eleitos pela categoria começaram, 
em janeiro, suas atividades à frente do Conselho. À diretoria compete encaminhar as decisões do Plenário, bem como os assuntos 

administrativos do funcionamento do CRF/MG. Conheça as atribuições dos novos representantes da categoria:

Presidente: Vanderlei Machado

Vice-presidente:
Claudiney Luís Ferreira

Secretário-Geral: 
Lúcio Guedes Barra

Tesoureira: Rigleia Maria Moreira Lucena

CRF/MG tem nova diretoria
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O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais é uma autarquia federal. Portanto, deve 
cumprir rigorosamente o que determinam as leis, decretos e resoluções estabelecidas pelo Governo 

Federal, ANVISA e CFF. Conheça o que o CRF/MG pode e não pode fazer:

Conheça seu Conselho

NÃO PODE

PODE
- Fiscalizar o exercício da profi ssão;

- Exigir que os farmacêuticos atuem de forma ética;

- Defender o âmbito de atuação do farmacêutico para garantir que as atribuições privativas não sejam outorgadas a outros 
profi ssionais;

- Punir eticamente o farmacêutico que recebe abaixo do piso salarial, por caracterizar falta de ética grave;

- Exigir que o farmacêutico cumpra a legislação sanitária e profi ssional, conforme previsto no Código de Ética;

- Exigir que as farmácias e drogarias tenham farmacêutico durante todo o horário de funcionamento;

- Dispensar do pagamento da anuidade os aposentados por invalidez ou quem possua idade mínima de 70 anos, nos 
termos da Resolução CFF 521/09;

- Promover a valorização da profi ssão farmacêutica por meio da capacitação, mobilização e visibilidade.

- Aumentar o salário do farmacêutico, reduzir a jornada de trabalho ou discutir quaisquer outras questões trabalhistas. 
Esse tipo de negociação somente cabe ao sindicato;

- Isentar farmacêuticos proprietários de farmácia do pagamento da anuidade de pessoa física ou jurídica (empresa). 
A pessoa física (farmacêutico) é distinta da pessoa jurídica (empresa), e a legislação vigente prevê a obrigatoriedade 
de pagamento de anuidade a todo farmacêutico que exerce a profi ssão no Estado e também a todo estabelecimento 
farmacêutico inscrito no CRF/MG. Por se tratar de dinheiro público, somente por intermédio de lei pode ocorrer a isenção;

- Interditar estabelecimentos irregulares ou ilegais. Esta é uma atribuição conferida por lei à Vigilância Sanitária;

- Apreender mercadorias ou produtos para análise. Também se trata de atribuição da Vigilância Sanitária;

- Fazer leis ou resoluções;

- Perdoar dívidas. Por ser uma autarquia federal, é vedado ao CRF/MG conceder remissão de dívidas;

- Proibir a abertura de novos cursos de Farmácia ou impedir o funcionamento de instituições de ensino superior com nível 
abaixo do desejado. São atribuições exclusivas do MEC;

- Proibir a abertura de novos estabelecimentos farmacêuticos. Desde que cumpridos os requisitos legais, nenhuma 
entidade pode proibir a abertura de um estabelecimento;

- Proibir a abertura de farmácias e drogarias por não farmacêutico. A legislação vigente no País não estabelece que a 
propriedade de farmácias e drogarias seja privativa de farmacêutico, apenas obriga que estes locais contem com a 
presença do profi ssional durante todo o horário de funcionamento;

- Fiscalizar estabelecimentos não relacionados à área farmacêutica. Neste caso, somente é possível realizar inspeção em 
locais que comprovadamente estejam realizando atividades relativas à profi ssão.

Adaptação da Revista do Farmacêutico (CRF/SP), Ed. 102/2011.
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A Superintendência Estadual de Assistência Farmacêutica 
(SAF) ofi cializou o interesse em renovar a parceria com o CRF/
MG para o desenvolvimento de novos projetos de valorização 
e atualização profissional em 2012. Em reunião realizada 
no dia 19 de janeiro, a superintendente Renata Macedo 
agradeceu a diretoria pelos trabalhos feitos em conjunto e 
propôs a ampliação do convênio que tem levado capacitação 
permanente aos farmacêuticos da Rede Farmácia de Minas. 

Entre os projetos que serão desenvolvidos em 2012 está o 
4º Seminário da Rede Farmácia de Minas, que deverá reunir 
cerca de 600 farmacêuticos. Serão debatidos aspectos sobre 

legislação, ferramentas de gestão e cuidado farmacêutico, 
promovendo o uso racional de medicamentos e a farmacovigi-
lância no SUS. O seminário, previsto para o segundo semestre, 
deverá contar com a participação  de representantes da 
Organização Panamericana de Saúde (OPAS).

Também foi discutida a criação de um projeto de capacitação 
próprio para os farmacêuticos da Superintendência de 
Assistência Farmacêutica, fortalecendo a atualização de 
conhecimento destes profi ssionais. Nos próximos Congressos 
realizados pelo CRF/MG, a SAF também terá espaço reservado 
nos fóruns e discussões sobre Saúde Pública.

Dando continuidade à articulação política em busca de melhorias para os 
farmacêuticos que atuam na área de Saúde Pública, o CRF/MG fez, no dia 14 
de fevereiro, uma participação inédita na reunião da Comissão Intersetorial 
Bipartite (CIB). A CIB é um foro privilegiado de negociação e decisão quanto 
aos aspectos operacionais do SUS/MG, formada por gestores municipais e 
estaduais de Saúde. A convite do secretário de Estado da Saúde, Antônio 
Jorge de Souza Marques, o CRF/MG defendeu o fortalecimento da atenção 
farmacêutica no SUS.

Em sua explanação, o assessor técnico do CRF/MG, José Geraldo Martins, 
lembrou que a exigência do farmacêutico como responsável técnico das 
farmácias, inclusive municipais, está prevista na Lei 5991/73. “Somente 
o farmacêutico tem a formação adequada para dispensar o medicamento 
certo para uma finalidade específica, na dosagem correta, pelo tempo 
que for necessário, no momento e no lugar adequados, com a garantia de 
qualidade e a informação sufi ciente para o uso adequado, aumentando a 
resolutividade das ações de saúde”, destacou José Geraldo. 

O CRF/MG também sensibilizou os gestores sobre a necessidade de 
repassar integralmente o incentivo fi nanceiro que a Secretaria de Estado 
da Saúde encaminha aos municípios do Programa Rede Farmácia de 

Minas, a título de complementação salarial do 
farmacêutico. A proposta também foi defendida 
pelo secretário Antônio Jorge, que lembrou que 
a recomendação do Governo do Estado é de que 
o repasse seja um incentivo à fi xação do profi s-
sional farmacêutico nas ações de Saúde Pública. 
“O Estado recomenda fortemente que o incentivo 
seja utilizado como complementação do salário 
do farmacêutico”, reforçou. 

O presidente do Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde de Minas Gerais, (Cosems/
MG), Mauro Junqueira, também se manifestou 
sensível à causa e se dispôs a estabelecer 
parceria com o CRF/MG para construir uma 
agenda conjunta de trabalho. 

Também presente ao encontro, a diretora Rigleia 
Lucena comemorou a participação inédita do 
CRF/MG na reunião da CIB e reafi rmou o compro-
misso da atual diretoria em buscar maior inserção 
do farmacêutico no SUS. “O CRF/MG continua 
abrindo portas para o farmacêutico, buscando o 
seu reconhecimento como profi ssional essencial 
na Saúde Pública, merecedor de uma remune-
ração digna”, destacou. 

Canal Minas Saúde
A participação do CRF/MG na reunião da CIB 
foi transmitida ao vivo pelo canal Minas Saúde 
de Televisão, criado para o desenvolvimento do 
programa de educação permanente da Secretaria 
de Estado da Saúde. O canal Minas Saúde possui 
mais de 11 mil pontos de recepção nas Unidades 
Básicas de Saúde, secretarias Municipais de 
Saúde, unidades hospitalares da Fhemig, Funed, 
entre outros.

Preocupada em buscar garantias para a retomada da exigência do repasse 
de R$1.2 mil aos farmacêuticos do Programa Farmácia de Minas, estabe-
lecido pela deliberação CIB/SUS/MG nº 416/2008, a diretoria do CRF/MG 
participou de audiência com o secretário de Estado da Saúde, Antônio Jorge 
Marques, no dia 1º de fevereiro. 

Apesar de reconhecer a importância do repasse, Antônio Jorge ressaltou que 
cada município possui autonomia para planejar, organizar, controlar e avaliar 
as ações e os serviços de saúde, bem como gerir e executar os serviços 
públicos. “Neste contexto, a Secretaria de Estado da Saúde oferece, por 
meio do Programa Farmácia de Minas, um incentivo fi nanceiro para custear 
a farmácia e aponta como principal objetivo a complementação salarial do 
farmacêutico”, destacou Antônio Jorge.

Como alternativa, o secretário propôs a edição de uma nova resolução 
recomendando, de maneira clara e objetiva, que o repasse seja direcionado 
ao profissional farmacêutico no intuito de garantir a sua fixação nas 
farmácias do programa.

do farmacêutico no SUS. “O CRF/MG continua 
abrindo portas para o farmacêutico, buscando o 
seu reconhecimento como profi ssional essencial 
na Saúde Pública, merecedor de uma remune-
ração digna”, destacou. 

Canal Minas Saúde
A participação do CRF/MG na reunião da CIB 
foi transmitida ao vivo pelo canal Minas Saúde 
de Televisão, criado para o desenvolvimento do 
programa de educação permanente da Secretaria 
de Estado da Saúde. O canal Minas Saúde possui 
mais de 11 mil pontos de recepção nas Unidades 
Básicas de Saúde, secretarias Municipais de 
Saúde, unidades hospitalares da Fhemig, Funed, 
entre outros.

Remuneração é tema de audiência com o secretário de Saúde

Representantes do 
CRF/MG em reunião 
com o Secretário 
Estadual de Saúde

SAF solicita renovação de parceria com o CRF/MG

O CRF/MG também retomou os 
contatos políticos com representantes 
do Poder Legislativo em busca de 
maior inserção do farmacêutico 
na Saúde Pública e valorização do 
profissional. No dia 16 de fevereiro, 
a diretoria se reuniu com o deputado 
federal Marcus Pestana, que foi 
secretário Estadual de Saúde de 
Minas Gerais de 2003 a 2009. Um 
dos responsáveis pela implantação 
do Programa Farmácia de Minas, o 
deputado se comprometeu a apoiar 
os projetos de interesse da categoria 
farmacêutica que estão em tramitação 

no Congresso Nacional.

Busca por valorização 
também junto ao Legislativo

Assessor Técnico José Geraldo Martins, durante apresentação para os integrantes da CIB

CRF/MG defende maior inserção 
do farmacêutico no SUS

Sensibilização foi feita junto aos gestores que integram a Comissão Intersetorial 
Bipartite, foro privilegiado de negociação e decisão dos aspectos operacionais do SUS



| Farmácia Revista |16

Gestão

Com o objetivo de buscar melhorias para o setor de Análises 
Clínicas no Brasil, diversas lideranças de Minas Gerais e do País se 
reuniram em Belo Horizonte, durante a primeira reunião da Comissão 
Assessora de Análises Clínicas do CRF/MG, em 2012.

O presidente Vanderlei Machado destacou a importância de 
encontros como este para o fortalecimento do setor. “Nos últimos 
anos, intensificamos a articulação com as lideranças de Análises 
Clínicas em todo o País. É preciso dar continuidade a este trabalho 
para garantir melhorias reais para os laboratórios”, ressaltou.

Também participaram do encontro o presidente da Sociedade 
Brasileira de Análises Clínicas, Irineu Keiserman Grinberg, a 
conselheira federal do CFF pelo Rio Grande do Norte e farmacêutica 
do Ministério da Saúde, Lenira da Silva Costa, o conselheiro federal 
por Minas Gerais, Luciano Martins Rena Silva; o presidente do 
Sindicato dos Laboratórios de Minas Gerais (SindLab), Humberto 
Marques Tibúrcio, além dos farmacêuticos da Comissão Assessora 
de Análises Clínicas: Antônio Pedro Soares, Maria Aparecida Silva 
Zampini, Orlando França Guimarães e Ivonaldo Aristeu Gardingo. 
Confi ra as principais deliberações do encontro ao lado.

CRF/MG 
sedia 
encontro de 
lideranças 
nacionais 
de Análises 
Clínicas

Encontro reuniu lideranças do Rio Grande do Norte, Curitiba e de várias regiões de Minas Gerais

Deliberações
Assinatura eletrônica ou digital de laudos de exames laboratoriais
A proposta é normatizar o uso da assinatura digital por meio de Resolução do Conselho Federal de Farmácia, 
uma vez que a Resolução 555, de 30 de novembro de 2011, não contempla as adequações necessárias ao 
procedimento. Sugeriu-se que o CFF leve a Resolução no Fórum Ético Legal de Análises Clínicas e debata o 
assunto com os demais Conselhos de profi ssões regulamentadas ao exercício das Análises Clínicas. 

Negociação com o Ministério da Saúde sobre os preços dos exames e serviços laboratoriais
As lideranças procurarão novamente o ministro da Saúde para cobrar o andamento da constituição do 
Grupo de Trabalho que tratará da revisão dos preços dos exames e serviços laboratoriais do SUS. Também 
será reivindicada a ampliação das campanhas de prevenção de câncer de colo uterino com a participação 
de farmacêuticos, conforme foi prometido em audiência anterior com o CFF, SBAC, FENAFAR e Frente 
Parlamentar da Saúde. Na oportunidade, será apresentada ao ministro uma proposta para a edição de 
portaria tratando dos laboratórios 100% SUS, acrescentando 20% na remuneração de cada procedimento. 

Legislação atual do setor
Solicitação de audiência na ANVISA para verifi car o andamento da revisão da RDC 302/2005 e a situação 
da RDC 63/2011. A Assessoria Técnica do CRF/MG preparou a compilação, apresentada na reunião do dia 
28 de fevereiro, na SBAC. Apresentar à ANS uma proposta de regulamentação do modelo de pagamento 
aos laboratórios pelas operadoras. Esclarecer ao setor de Análises Clínicas sobre as novas regras de 
fiscalização, avaliação e controle na prestação de serviços ao SUS em decorrência da vigência da Lei 
Complementar 141/2012.

Negociações com os convênios para 
adequação dos contratos às normas da ANS 
e atualização dos valores dos exames
Acompanhamento permanente do andamento do 
Projeto de Lei que garante assento ao Conselho 
Federal de Farmácia na ANS. A proposta é 
que todas as entidades que representem o 
segmento laboratorial lancem uma campanha 
nacional para mostrar a importância dos labora-
tórios clínicos para a Saúde Pública, realçando 
que 70% das decisões clínicas para fins de 
diagnóstico dependem do laboratório clínico. 
Também é preciso cobrar da ANS o cumprimento 
da sua função primordial, que é a fiscalização 
dos contratos com base na Resolução Normativa 
54, que envolve as operadoras e os laboratórios 
clínicos no tocante à cláusula de índice e periodi-
cidade de reajuste dos preços. Também será 
agendada uma reunião com o CADE para saber 
da negociação coletiva de contratos e prestação 
de serviços entre laboratórios e operadoras. 



| Janeiro - Fevereiro 2012 | 19

Entrevista

| Farmácia Revista |18

Entrevista

A tabela de valores de exames no SUS encontra-se bastante 
defasada. Quais são os exames mais críticos e o que pode ser feito 
para melhorar a remuneração dos laboratórios? 

A atual tabela de exames laboratoriais do Ministério da Saúde destinada 
ao pagamento de exames laboratoriais data de 1994, quando foi 
instituído o real como moeda nacional. De lá para cá, cerca de 5% 
dos exames sofreram algum tipo de reajuste, insuficientes para a 
manutenção de um atendimento de qualidade, principalmente se 
formos focar o acolhimento dos pacientes e fornecer a eles o tratamento 
merecido. Como exemplo, poderíamos citar que exames fundamentais 
para diagnósticos clínicos, tais como glicemia, transaminases, creatinina 
e muitos outros, são pagos a R$ 1,85 desde aquela época. Da mesma 
forma, o hemograma é remunerado a R$ 4,11. Há muitos anos temos 
tentado junto às autoridades que dirigem a Secretaria de Atenção à 
Saúde (SAS), do Ministério da Saúde, bem como a vários ministros 
de Saúde desde 1994, uma solução para o problema. Infelizmente, 
o que mais encontramos por parte destas autoridades foi um mar de 
insensibilidade, nunca o reconhecimento do valor do nosso trabalho. A 
maior esperança do setor está no fato de que não solicitamos apenas 
reajustes, queremos qualificar o atendimento laboratorial nto SUS, 
tanto no quesito acolhimento, como na valorização dos laboratórios que 
atendem com qualidade.

A área de Análises Clínicas, uma das mais tradicionais da profissão farmacêutica, tem papel 

fundamental no diagnóstico e tratamento de patologias. Segundo a Sociedade Brasileira de Análises 

Clínicas (Sbac), 70% dos diagnósticos médicos e decisões clínicas se baseiam nos exames feitos 

pelos laboratórios. Entretanto, o setor amarga uma realidade financeira inversamente proporcional à 

importância do serviço que presta à população. Sem reajustes significativos nas tabelas de exames 

há mais de 18 anos, a área assiste ao crescimento vertiginoso da participação de profissionais de 

outros ramos no concorrido mercado laboratorial. Em entrevista à Farmácia Revista, o presidente da 

Sbac, Irineu Keiserman Gringberg, fala sobre os desafios que envolvem o setor e as mobilizações 

feitas Brasil afora para fortalecer o espaço do farmacêutico neste processo. 

A normatização do exercício das Análises Clínicas 
apresenta algumas difi culdades, principalmente se 
considerarmos que não é uma atividade privativa 
da profissão farmacêutica. Desta forma, muitas 
decisões do CFF para o exercício laboratorial não são 
acompanhadas pelos demais conselhos profi ssionais. 
Existe também uma diferença fl agrante nos valores 
de licenciamento para a outorga do Certificado de 
Regularidade, fazendo com que inúmeros labora-
tórios estejam migrando para outros Conselhos, 
por questões financeiras e de fiscalização. Quanto 
à regulação do setor, a ANVISA vem cumprindo o 
seu papel de maneira auspiciosa. Entretanto, o 
mesmo não pode ser dito das Vigilâncias Sanitárias 
estaduais e municipais, pois muitas delas são despre-
paradas e desaparelhadas para esta atividade. A 
SBAC, por inúmeras vezes, se propôs a ministrar 
cursos de qualifi cação e treinamento para as VISA’s 
regionais. Entretanto, não encontrou retorno a seus 
oferecimentos.

Como a Sbac vê o crescimento da participação de 
grandes empresas no setor de Análises Clínicas? 

Com a preocupação de que o setor possa vir a perder 
clientes, mas consciente que é uma situação de 
mercado, e que no futuro haverá uma acomodação 
natural. Resta, porém, a visão de concentração deste 
mercado em duas ou três corporações, mantidas com 
capital externo provenientes de fundos patrimoniais e 
grandes bancos. É da mais absoluta importância que 
as autoridades do Ministério da Justiça, através do 
CADE, tenham de maneira permanente um monito-
ramento do setor para que sejam evitadas as hiper 
concentrações.

Há difi culdade em se encontrar profi ssionais 
qualifi cados para lidar com um moderno 
laboratório? O que pode ser feito para minimizar 
a perda do espaço do farmacêutico devido à 
atuação de outros profi ssionais nas Análises 
Clínicas? 

Temos difi culdades para encontrar colegas farmacêu-
ticos bem preparados para exercer as suas atividades 
em laboratório clínico. Isto é um fato indesmentível 
que se acentuou desde a criação do currículo de 
formação do “generalista”, que, via de regra, tem 
concluído o curso universitário com má formação 

E em relação aos convênios, o que pode 
ser feito para melhorar a remuneração dos 
laboratórios? 

A pressão dos convênios, de uma maneira geral, 
é tão perniciosa quanto o SUS, pois a grande 
maioria deles, baseando-se na tabela SUS, 
tenta impor descontos pesados, tornando seus 
pagamentos similares ao do SUS, e, algumas 
vezes, até inferiores. A solução para este problema 
é ainda mais difícil, pois a maioria destes compra-
dores de serviços é regionalizada, o que impede 
uma ação em nível nacional. Cabe, em última 
análise, a união dos colegas proprietários de 
laboratórios para levarmos a estes compradores 
de serviços, através comprovação de custos, a 
evidenciação desta realidade e a impossibilidade 
de atendimento.

Em algumas áreas da Farmácia, a legislação 
nem sempre atende às expectativas do setor 
regulado. Nas Análises Clínicas, a normatização 
está de acordo com a realidade do setor? 

para as Análises Clínicas, talvez melhor para o exercício de outras 
atividades farmacêuticas. Da mesma forma, os biomédicos, apesar de 
terem a sua formação mais voltada ao laboratório, também carecem de 
melhor capacitação. A solução ideal seria contratar jovens profi ssionais 
que se disponham a aprender, através de treinamento intenso, com a 
sua remuneração sendo incrementada na mesma medida de seu cresci-
mento profi ssional.

Qual é a posição da Sbac em relação à polêmica envolvendo a 
assinatura digital nos laudos de exames?

Nossa posição é fazer cumprir a legislação, e nem poderia ser diferente. 
Laboratórios com grande demanda de exames terão que se submeter e 
estas normas, e os de menor porte poderão continuar com assinatura 
manual, que será sempre aceita e até recomendada. Vale lembrar 
que existem grandes diferenças entre a assinatura digitalizada, por 
enquanto aceita, e a certifi cação digital, esta tendo que ser registrada 
em entidades certifi cadoras credenciadas.

Como os laboratórios devem lidar com os resíduos gerados pelo 
setor? 

Os resíduos em serviços de saúde são regulados pela RDC 306 da 
ANVISA, que exige que cada laboratório tenha o seu Programa de 
Gerenciamento de Resíduos em Serviço de Saúde (PGRSS), que deverá 
sempre estar à disposição das autoridades fi scalizadoras e fundamental 
para os laboratórios acreditados ou que pretendam obter acredi-
tação. O programa da SBAC, PNCQ Gestor, que prepara as equipes dos 
laboratórios interessados em acreditação, enfatiza sobremaneira esta 
obrigação, que, independentemente de qualquer situação, deve ser 
observada.

O desafi o dos
laboratórios

Foto: Arquivo Pessoal

Irineu Keiserman Gringberg defende o reajuste das tabelas de exames e o fortalecimento da 
atividade farmacêutica nos laboratórios
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O farmacêutico que atua no setor magistral precisa 
estar em constante atualização profi ssional para 
garantir a segurança, eficácia e qualidade do 
medicamento que manipula. Para promover o 
debate sobre as especifi cidades do processo de 
manipulação e os indicadores para obtenção de 
produtos de qualidade, o CRF/MG e a Associação 
Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) 
promoveram, no dia 11 de fevereiro, o I Fórum de 
Farmácia Magistral. 

O evento foi realizado na sede do CRF/MG, em 
Belo Horizonte, e contou com a participação de 
128 pessoas, entre farmacêuticos e estudantes. 
Dada a relevância das discussões, o Fórum reuniu 
farmacêuticos de 40 cidades de todas as regiões 
de Minas Gerais.

Foram ministradas seis palestras, nas quais 
especialistas abordaram fatos do cotidiano do 
farmacêutico, discutindo as boas práticas da 
manipulação, que se inicia na determinação da 
planta de construção de uma farmácia e termina 
no ato de dispensação e atenção farmacêutica.

Assuntos Abordados
no I Fórum Magistral

• O processo magistral: características e especifi cidades
Ivan da Gama – 2º vice-presidente da Anfarmag Nacional

• Indicadores de controle do processo magistral
Anderson de Oliveira – Professor mestre em Ciências Farmacêuticas

• O Formulário Nacional e as especifi cidades do processo magistral
Gerson Pianetti – Mestre e doutor em Ciências Farmacêuticas e associado 
III na Faculdade de Farmácia da UFMG

• Sistema Nacional de Aperfeiçoamento Magistral - SINAMM
Hugo Guedes de Souza – 1º vice-presidente da Anfarmag Nacional

• Atribuições do farmacêutico no processo magistral
Claudiney Luís Ferreira – Vice-presidente do CRF/MG

• Boas práticas de manipulação
Alessandro de Souza Melo – Coordenador das ações de Gerenciamento de 
Informações e Ações Descentralizadas em Medicamentos e Congêneres 
na Superintendência de Vigilância Sanitária de Minas Gerais

Palestras:
Desenvolvimento de novos produtos:

Dra. Fabiana Costa Firmino

Rumos da Atenção Farmacêutica no Brasil:
Dra. Annaline Stiegert Cid

Nutracêuticos:
Dra. Soraia Moura Tavares de Almeida

Mesa Redonda:
Microbiologia:

Dra. Ana Paula Pôssa

Micologia:
Dra. Ana Paula Pôssa

Bioquímica:
Dr. Nadilson da Silva Cunha

“Esse fórum  foi extremamente proveitoso, pois 
os farmacêuticos puderam  pensar a respeito 
da responsabilidade que têm  em  mãos ao 
realizarem um processo de mani pulação. 
A troca de experiências é importante para 
entendermos as dificuldades dos colegas e a 

melhor maneira de agirmos.” 
Jeferson Figueiredo

Farmº Magistral de Pirapora

“É preciso que os profissionais da área de 
saúde confiem  na manipulação magistral e 
que o próprio farmacêutico acredite na sua 
qualificação para realizar esse trabalho. 
Essas  discussões são fundamentais para que 
o profissional magistral entenda o seu valor 

na  promoção da saúde da população.”
Maria Cristina Campos Scofield

Farmª Magistral de Teófilo Otoni

“O fórum  serviu como motivação para 
que os farmacêuticos magistrais continuem 
trabalhando com  ética e qualidade. É preciso 
que todos nós trabalhemos da maneira 
correta para que o setor cresça ainda mais. “

Analuiza Campos Rocha
Farmª Magistral de Viçosa

A palavra é sua

I Fórum Magistral discute 
boas práticas da manipulação 

Realizado em parceria pelo o CRF/MG e Anfarmag, evento reuniu farmacêuticos magistrais de 40 cidades mineiras 

Como parte das comemorações do Dia do 
Farmacêutico, o CRF/MG realizou um ciclo de 
palestras com o objetivo de oferecer atuali-
zação profissional aos farmacêuticos. Os 
debates aconteceram de 16 a 19 de janeiro, 
nas áreas de Farmácia Industrial, Farmácia 
Comunitária, Farmácia Magistral e Análises 
Clínicas. Confi ra os temas:

CRF/MG promove
Ciclo de Palestras

O presidente da Anfarmag Nacional, Ademir Valério Silva, ressaltou o 
valor da observância das boas práticas para se alcançar um medica-
mento seguro e efi caz. “Para que o processo de manipulação resulte 
em um produto de qualidade, é preciso que o farmacêutico respeite 
cada passo de seu gerenciamento”, destacou.

Também participaram do I Fórum de Farmácia Magistral os diretores 
Vanderlei Machado, Claudiney Ferreira e Rigleia Lucena, os 
conselheiros federais Luciano Rena e Maria Alícia Ferrero, além da 
presidente da Anfarmag/MG, Astrid Chucre Dias Guimarães.

Mesa redonda
Uma mesa redonda esclareceu dúvidas dos participantes, ressal-
tando a importância de o profissional magistral conhecer bem a 
legislação farmacêutica. Dirigido pelo presidente da Anfarmag, 
Ademir Valério Silva, o debate contou com a participação do 
vice-presidente do CRF/MG, Claudiney Luís Ferreira, e do professor 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Gerson Pianetti. 
Também participaram da mesa redonda a superintendente da 
Vigilância Sanitária (Visa) Estadual, Maria Goretti Martins de Melo, 
a diretora de Vigilância em Medicamentos e Congêneres da Superin-
tendência da Visa Estadual, Ruth Maria Araújo Oliveira, e a fiscal 
sanitária da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, Rita Barroso.
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LEVANTAMENTO SOBRE O PERFIL DO HIPERTENSO 
E OS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS UTILIZADOS 

POR ESTE NA CIDADE DE TEIXEIRAS/MG
Juliana Maria de Souza. Email: farjumaria@yahoo.com.br

Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, UNIVIÇOSA, Viçosa/MG

RESUMO
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença de alta 
prevalência que resulta da interação de um fator genético com fator 
ambiental. Há redução dos valores pressóricos com tratamento 
medicamentoso e não-medicamentoso. Com o objetivo de traçar 
o perfil do hipertenso na cidade de Teixeiras, em Minas Gerais, 
verificando fatores de risco, tempo de descoberta da doença e a 
utilização de medicamentos fpo realizada a pesquisa em questão. 
No grupo entrevistado, comprovou-se ser baixo o índice de pessoas 
que praticam exercício físico, pequeno o consumo de bebida 
alcoólica, grande a redução de sal na alimentação e considerável o 
índice de pessoas acima do peso ideal, sendo influente o histórico 
familiar. Foi constatado que hidroclorotiazida e captopril são os 
medicamentos mais utilizados pelo grupo. A alta taxa de interações 
medicamentosas chamou a atenção diante dos resultados. Há 
realização de projetos para campanhas educativas de incentivo à 
prática de exercícios físicos com o objetivo de melhorar a qualidade 
de vida dos que possuem peso acima do ideal. Portanto, torna-se 
importante o trabalho conjunto de médico e farmacêutico para 
elaborar formas mais eficazes de se encontrar tratamentos com 
índices menores de interações medicamentosas.

Palavras-chave
Hipertensão, fatores de risco, medicamentos.

INTRODUÇÃO
O Brasil está sofrendo uma transição epidemiológica, que significa 
a mudança na incidência das causas de mortalidade, passando 
de causas infecto-contagiosas e congênitas, as mais incidentes, 
para doenças crônicas degenerativas, como a hipertensão arterial 
sistêmica

Segundo o documento intitulado “IV Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão”, publicado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, 
dentre os problemas de saúde de grande prevalência no Brasil, a 
hipertensão arterial ocupa papel especial, sendo responsável pelo 
maior número de óbitos em indivíduos idosos. Isso torna-se foco de 
atenção especial, considerando-se a usual necessidade de farmaco-
terapia associada à mudança no estilo de vida dos pacientes. De 
acordo com a realidade, o trabalho se realizou buscando encontrar o 
perfil do hipertenso na cidade de Teixeiras/MG.

CARVALHO FILHO, 2005 e MONTEIRO et al., 2008 afirmam que 
fatores como idade, genética, sedentarismo, obesidade, hábitos 
de vida (má alimentação, uso de bebidas alcoólicas e cigarro 
podem tornar mais propício o desenvolvimento de um quadro de 
hipertensão arterial.

A HAS é uma doença que se combate com tratamento medica-
mentoso e não-medicamentoso. Mudanças nos hábitos de vida 
como prática de exercícios, uma alimentação saudável com redução 
da ingestão de sal são atos que em muitas pessoas podem funcionar 
e quando estas não são suficientes adere-se à medicação.

Ao iniciar o tratamento medicamentoso da HAS o paciente procura 
se adaptar e o médico busca escolher um fármaco ideal. Muitas 
vezes o medicamento não apresenta eficácia sendo necessária 
a sua troca ou com necessidade de se acrescentar outro na 
prescrição. Em alguns casos este procedimento acontece mais de 
uma vez, devido à dificuldade de se controlar os valores pressóricos. 
Portanto, o tratamento da HAS tem por objetivo manter os níveis 
tensoriais sob controle, tendo em vista a prevenção de lesões em 
órgão-alvo e isso depende de um bom diagnóstico, conscientização 
do paciente sobre a doença e principalmente, da escolha adequada 
do tratamento (NOBRE et al.,1996).

Quando um paciente utiliza muitos medicamentos por dia há 
uma maior chance de que ocorram interações entre os fármacos, 
gerando risco a este paciente. Quando acontece interação medica-
mentosa pode haver potencialização de efeitos, inativação de algum 
princípio ativo. A prevenção e a detecção de interações medicamen-
tosas constituem uma das grandes preocupações dos profissionais 
de saúde (OGA, BASILE & CARVALHO, 2002).

O tratamento adequado da hipertensão pode permitir sobrevida 
prolongada, bem como melhorar sobremaneira a condição de vida 
dos hipertensos, reduzindo a morbidade e a mortalidade pelas 
doenças cardiovasculares. O objetivo do tratamento da HAS é 
manter os níveis da pressão sistólica abaixo de 140 mmHg e da 
diastólica abaixo de 90 mmHg. O tratamento da hipertensão arterial 
compreende intervenções não farmacológicas e a terapia medica-
mentosa (MOCHEL et al., 2007). Assim, o presente estudo busca 
analisar como está conciliado o tratamento farmacológico com os 
hábitos de vida que visam interferir no controle da hipertensão 
arterial.

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho de campo foi desenvolvido de forma a se obter quanti-
tativamente dados para se descrever o perfil do hipertenso. A 
investigação quantitativa é necessária para a caracterização da 
amostra, porque a mesma pode gerar medidas precisas e confiáveis 
que permitem uma análise estatística (MORETTIN, 2002). 

O grupo estudado, formado por 137 pessoas, foi calculado de 
acordo com a população total da cidade estatisticamente represen-

tativo, todas portadoras de hipertensão arterial em uso de anti-hipertensivos.
Para seleção dos participantes foram adotados os seguintes critérios: a) ter 
esclarecimentos prévios sobre a pesquisa e participar voluntariamente do estudo, 
assinando o termo de consentimento; b) ser hipertenso; c) utilizar medicamentos 
anti-hipertensivos.

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram formulários contendo questões 
abordando vários aspectos: idade, sexo, condições de saúde, alimentação, uso 
de medicamentos, atividade física, etilismo, entre outros. Cada participante 
respondeu à pesquisa bibliográfica na qual foram analisados os medicamentos 
utilizados com vistas a se obter as interações medicamentosas possíveis.

Termo de esclarecimento, constando os objetivos da pesquisa foi apresentado aos 
participantes sobre o sigilo das informações obtidas e suas identidades. Todos 
assinaram um termo de livre consentimento para uso dos dados fornecidos.

A coleta de dados ocorreu no período de 12 de janeiro de 2009 a 12 de março 
2009, durante visitas domiciliares, colhendo informações relativas ao objetivo do 
estudo.

A cidade de Teixeiras, escolhida para a realização da pesquisa, está situada na 
Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo dados do IBGE de 2007, a população 
do município é de 11.665 habitantes, sendo 6.949 habitantes na zona urbana 
(62,33%) e 4.200 (37,67%) na zona rural.

As unidades do PSF (Programa Saúde da Família) da cidade funcionaram como 
ponto de referência para, pois neste órgão se obteve as informações sobre qual 
paciente procurar para o estudo de campo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os hipertensos participantes da pesquisa há um predomínio do sexo 
feminino 93 mulheres que correspondem 67,9% dos entrevistados e, 44 homens 
que correspondem 32,1%. A faixa etária com maior incidência em ambos os sexos 
foi a acima de 60 anos. Esses dados comprovam os estudos de maior probabi-
lidade de desenvolvimento da HAS nesta idade (CARVALHO FILHO, 2005).

Segundo ARBEX, 2009, a adoção de um estilo de vida saudável calcado na prática 
regular de atividades físicas aumenta a possibilidade de reduzir diretamente o 
risco para o desenvolvimento da maior parte das doenças crônico-degenerativas. 
Serve, ainda, como elemento promotor de mudanças em relação a fatores de risco 
para inúmeras outras doenças.

Com relação à atividade física foi realizado o cruzamento de dados para verificar a 
associação entre o sexo e a faixa etária. Não foram observadas diferenças signifi-
cativas. A maior prevalência foi o sedentarismo dos participantes que não realizam 
nenhum tipo de atividade física.

Com relação a bebidas alcoólicas, 85,4% dos entrevistados não fazem uso delas, 
fator muito importante para o controle da pressão arterial. Evitando-se este fator 
de risco o indivíduo tem um elemento a menos para contribuir para a hipertensão. 
Apenas 20 pessoas declararam fazer uso de alguma bebida alcoólica e, somente 
três pessoas a consomem mais de três vezes na semana.

O cigarro além de contribuir para agravar o quadro da HAS afeta o organismo 
humano, debilitando-o de forma a deixá-lo propenso a outras patologias. Na 
pesquisa 75,2% dos entrevistados responderam que não fumam e nunca 
fumaram. O hábito de fumar obteve uma prevalência maior entre os homens 
perfazendo 54,5% destes.

Quando questionados sobre a preparação da comida, a maioria (92%) respondeu 
que utiliza óleo e 8% gordura de porco. O resultado mostra a conscientização das 
pessoas sobre a influência da gordura saturada presente na gordura animal que 

é prejudicial à saúde promovendo um aumento do 
colesterol; fator de risco que agrava a hipertensão 
arterial.

Um fator de risco também estudado foi a quantidade 
de sal na dieta. Questionadas sobre a alimentação, 
grande parte dos entrevistados (90%), responderam 
que a preparação de sua comida é com pouco sal, 
9% respondeu que utiliza muito e 1% não utiliza. 
Porém observa-se que, apesar da maioria ter dado tal 
resposta, fica a dúvida em relação à quantidade ideal 
de consumo de sal, pois conceitos de pouco e muito 
são variáveis de pessoa para pessoa, por não possibi-
litarem uma medida real.

Uma dieta rica em verduras e legumes fornece 
nutrientes importantes para o organismo. A maioria 
dos entrevistados tem o hábito de ingerir verduras e 
legumes com maior frequência (89,1%), consumindo 
três ou mais vezes por semana, sendo que 48,9% 
do total de entrevistados relataram ingerir uma 
variedade de saladas em seu cardápio do dia a dia.

Quando indagados sobre sua opinião em relação ao 
seu peso, 40,2% dos entrevistados responderam 
que estavam acima do peso; 21,9% se consideravam 
magros e 37,9% com peso normal. A maior parte das 
mulheres relatou ser gordas e os homens com peso 
normal.

Para a obtenção do IMC (índice de massa corporal) 
dividiu-se o peso corporal em quilogramas pela altura 
do indivíduo em metros, elevada ao quadrado. A 
classificação, segundo as normas da OMS, considera 
baixo peso quando o IMC<18,5; peso normal IMC 
de 18,5 a 24,99; sobrepeso IMC de 25,0 a 29,99; 
obesidade IMC>30. Foram encontrados 2% de 
pessoas abaixo do peso, 30% com peso normal, 
26% com sobrepeso e 14% obesas. A determinação 
do IMC de alguns participantes não foi possível em 
todos os questionários, porque 37 entrevistados não 
sabiam informar o seu peso e altura. O ideal seria 
pesar, medir a altura de todos os entrevistados para 
se obter medidas mais precisas.

Ao se pesquisar sobre o histórico familiar, 63% 
dos entrevistados possuem histórico positivo, 8% 
negativo e 29% não souberam informar. Estudos 
demonstram associação significativa entre relato 
positivo de história familiar de HAS, tanto paterna 
quanto materna com prevalências significativamente 
maiores de HAS (SPRITZER,1996).

As pessoas estão se conscient izando sobre 
a importância de se procurar um médico com 
frequência e não somente quando se sente mal. Na 
pesquisa apenas 12% dos entrevistados relataram 
que recorrem ao médico somente quando se sentem 
mal e 88% procuram o médico pelo menos uma vez 
ao ano.
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Quando o farmacêutico faz a 
diferença na Saúde Pública

Profi ssionais de Belo Horizonte lançam projeto piloto de assistência farmacêutica na Farmácia Popular do Brasil

Medicamentos disponíveis a preço de custo 
e dispensados com a devida assistência 
farmacêutica. É assim que o programa 
Farmácia Popular do Brasil, criado pelo 
Governo Federal em 2008, está ampliando 
o acesso aos medicamentos para as 
doenças mais comuns entre os cidadãos. 

O programa é desenvolvido em pratica-
mente todas as cidades do país, mas é 
em Belo Horizonte que ele se destaca 
pelo modelo de assistência farmacêutica 
praticada. Nas quatro unidades da cidade, 
é feito um rigoroso controle de dispensação 
para pessoas que fazem uso crônico de 
medicamentos. O formulário que cadastra 
os usuários contém informações sócio-
-econômicas do paciente e dados do 
tratamento. A partir destas informações, o 
farmacêutico avalia as contra-indicações, 
condições c l ínicas desfavoráveis e 
interações medicamentosas. 

Segundo a farmacêutica co-responsável 
pela unidade da região Centro-Sul de BH, 
Annaline Stiegert Cid, se o tratamento não 
evoluir da maneira esperada, o médico 
é acionado para reavaliar a situação do 
paciente e o usuário é encaminhado para 
um acompanhamento farmacoterapêutico 
individualizado, que identifica, resolve e 
previne problemas relacionados ao medica-
mento. Implantado há cerca de um ano, o 
projeto já criou um banco de dados de cerca 
de 7,2 mil usuários crônicos de medica-
mentos, cerca de 80% dos atendimentos 
feitos nas 4 unidades. 

Annaline Stiegert explica que o processo de documentação da dispensação 
é uma iniciativa dos oito farmacêuticos que integram a equipe de profi s-
sionais da Farmácia Popular de Belo Horizonte. “Passamos os últimos 
dois anos estudando todas as obras disponíveis sobre farmacologia para 
elaborar esse cadastro. Nos reunimos uma vez por mês para debater o 
projeto e acompanhar suas evoluções. Professores da Newton Paiva e da 
UNA também colaboram nas discussões”, afi rma a farmacêutica. 

O trabalho envolve também os assistentes administrativos das unidades. 
Todos passam por um processo de educação continuada, em treinamentos 
ministrados pelos próprios farmacêuticos. Eles fazem estudos clínicos sobre 
os casos mais recorrentes, sobretudo diabetes e hipertensão, e se baseiam 
em guias de condutas - também elaborado pelos farmacêuticos - para 
padronizar o atendimento. padronizar o atendimento. 
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Com relação ao tempo que tomou conhecimento que possui a HAS 
46% tem menos de 10 anos que convive com a patologia.

Quando questionadas sobre o início do tratamento medicamentoso 
da HAS, 74% das pessoas relataram que os valores pressóricos 
foram controlados, 10% responderam que não teve sucesso com o 
tratamento inicial e precisou que este fosse modifi cado pelo médico. 
E 16% não se lembravam de como foi a aceitação do tratamento 
indicado.

 A HAS é uma patologia que exige acompanhamento constante, 
porém 42% dos entrevistados não se preocupam em verificar os 
valores pressóricos regularmente, relatam que só aferem a pressão 
arterial quando procuram um médico.

Com o passar da idade os problemas de saúde tendem a aparecer 
e a aumentar. De acordo com a pesquisa 47,4% dos entrevistados 
não apresentam nenhum outro problema de saúde, além da HAS. A 
patologia que se apresentou maior índice foi diabetes (23 pessoas), 
seguida da hipercolesterolemia (19 pessoas). Sanchez et al., 2004, 
em sua pesquisa também encontrou estas patologias como as de 
maior incidência.

Entre os medicamentos utilizados 65,6% (90 pessoas) utilizam o 
hidroclorotiazida, 51,8% (72 pessoas) captopril. No estudo realizado 
por Schroeter, 2007 a hidroclorotiazida também foi o fármaco mais 
utilizado. A maioria dos estudos sobre utilização de medicamentos 
anti-hipertensivos não pesquisa princípios ativos e sim classes 
medicamentosas, as que obtêm maior índice são os diuréticos e os 
IECA.

Em analise do número de medicamentos para o tratamento da HAS 
encontrou-se que a maior parte dos entrevistados (46%), utiliza dois 
fármacos.

Ao pesquisar as interações medicamentosas que acontecem entre 
os fármacos de cada entrevistado, mostra que 33,6% dos entrevis-
tados não apresentam interações na prescrição e 66,4% possuem 
pelo menos um tipo de interação. A interação mais frequente de 51 
questionários foi entre a hidroclorotiazida e o captopril que resulta 
na indução da hipercalemia.

CONCLUSÃO
Um alto índice de interação medicamentosa foi observado sendo 
a hidroclorotiazida e o captopril os medicamentos mais utilizados 
pelos entrevistados. A patologia mais frequente além da HAS é o 
diabetes.

É baixo o índice de exercícios físicos praticados pelo grupo estudado 
e alto o sedentarismo, pessoas acima do peso e a prevalência de 
histórico familiar com a patologia. 

Os entrevistados demonstram ter alimentação adequada a sua 
condição de saúde, com redução na quantidade de sal e gordura, 
boa frequência de ingestão de verduras e legumes.

Faz-se necessário, entretanto, a realização de projetos visando a 
campanhas educativas de incentivo à prática de exercícios físicos 
com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos que possuem 
peso acima do ideal. De acordo com o alto número de interações 
medicamentosas encontrado, o trabalho conjunto de médico e 
farmacêutico seria importante para evitá-las. Farmacêutica Annaline Stiegert, em atendimento na Farmácia Popular do Brasil
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Sancionada lei que 
regulamenta a Emenda 29

Novas medidas definem quais gastos poderão ser considerados na 
porcentagem mínima investida pelos entes federativos na saúde

Depois de sancionada a Lei Complementar 141, de 13/01/12, houve opiniões divergentes sobre os seus efeitos no total de 
recursos efetivamente destinados ao fi nanciamento da saúde. Por um lado, a defi nição do que pode ser considerado gasto 
com saúde veio aumentar os recursos empenhados por estados e municípios, mas a contrapartida do Governo Federal não foi 
aumentada, permanecendo a regra anterior.

O anúncio do corte de R$5,4 bilhões no orçamento da Saúde para 2012, feito pela presidente em 15 de fevereiro, também causou 
indignação e frustrou as expectativas de que o problema do sub fi nanciamento estivesse caminhando para uma solução.

Entidades representativas da área da saúde, incluindo diversos conselhos profi ssionais iniciaram um movimento para colher 
assinaturas para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular que fi xe em 10% das receitas da União no setor. Entidades que 
apoiam a iniciativa vão colher assinaturas em todo o país para endossar o projeto, denominado SUS é 10, que será reforçado por 
campanhas de conscientização dos profi ssionais e da população em geral. 

O CRF/MG está engajado nesta campanha e conta com o apoio de todos os farmacêuticos não só na assinatura, como também na 
divulgação e sensibilização das pessoas para o apoio necessário.

Esperada há 12 anos, a Lei Complementar 141/12, 
que dispõe sobre os valores mínimos que serão 
aplicados anualmente pela União, Estados, e 
Municípios em ações e serviços públicos de Saúde 
, foi sancionada no dia 13 de janeiro pela presidente 
Dilma Rousseff. O texto regulamenta a Emenda 29, 
que havia sido promulgada em 2000.

Com isso, a União fi ca obrigada a investir na Saúde o 
montante de dinheiro do ano anterior mais a variação 
nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Já os Estados 
precisam aplicar 12% do valor que arrecadam 
anualmente, e os Municípios, 15% de sua receita. 

A nova lei define quais gastos serão considerados 
investimentos na Saúde e quais não poderão ser 
computados dessa forma. De acordo com o texto 
oficial, os recursos aplicados no setor devem ser 
destinados às ”ações e serviços públicos de acesso 
universal, igualitário e gratuito”.

Para a diretora-tesoureira do CRF/MG, Rigleia 
Lucena, essa medida evita que as três esferas 
governamentais contabilizem em suas porcentagens 
obrigatórias despesas estranhas a essa fi nalidade. “É 
preciso que os recursos destinados à Saúde sejam 
direcionados para ações e serviços que contemplem 
as necessidades reais da população brasileira e, 
que agora, estão discriminadas em lei”, explicou a 
diretora.

Além disso, os órgãos gestores deverão divulgar, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público, as 
prestações de contas periódicas da área da Saúde 
para que possam ser consultadas pela população.

 » Vigilância em Saúde (incluindo a epidemiológica e a 
sanitária);

 » Atenção integral e universal à Saúde em todos os 
níveis (incluindo assistência terapêutica e recupe-
ração de defi ciências nutricionais);

 » Capacitação do pessoal de Saúde do SUS;

 » Produção, aquisição e distribuição de insumos especí-
fi cos dos serviços de Saúde do SUS;

 » Saneamento básico de domicílios ou de pequenas 
comunidades (desde que seja aprovado pelo Conselho 
de Saúde e esteja de acordo com as diretrizes da 
lei), e dos distritos sanitários especiais indígenas ou 
comunidades remanescentes de quilombos;

 » Manejo ambiental relacionado ao controle de vetores 
de doenças;

 » Investimento na rede física do SUS;

 » Remuneração do pessoal ativo da área de Saúde em 
atividades nessas ações;

 » Ações de apoio administrativo realizadas pelas 
instituições públicas do SUS;

 » Gestão do sistema público de Saúde e operação de 
unidades prestadoras de serviços públicos de Saúde .

 » Pagamento de aposentadorias e pensões (inclusive de 
servidores da Saúde) ou de pessoal ativo da área de 
Saúde quando em atividades alheias a esta;

 » Assistência à Saúde que não atenda ao princípio de 
acesso universal;

 » Merenda escolar e outros programas de alimen-
tação, mesmo que executados em unidades do SUS 
(somente poderão os programas referentes à recupe-
ração de defi ciências nutricionais);

 » Saneamento básico;

 » Limpeza urbana e remoção de resíduos;

 » Preservação e correção do meio ambiente;

 » Ações de assistência social;

 » Obras de infraestrutura, mesmo que realizadas em 
benefício direto ou indireto da rede de Saúde ;

 » Ações e serviços públicos de Saúde quando custeados 
com recursos distintos dos especifi cados na base de 
cálculo defi nida na lei ou vinculados a outros fundos 
específi cos. 

consideradas despesas com ações 
e serviços públicos de Saúde 

Não Podem Ser
consideradas despesas com ações 

e serviços públicos de Saúde 

Podem Ser

Vetos
O projeto de lei encaminhado pelo Congresso sofreu algumas modifi -
cações. Foram vetados pela presidente 15 dispositivos do texto original. 
Dessa forma, os recursos gastos com o pagamento de amortização 
e encargos de empréstimos da União para o setor, ou os recursos de 
taxas, multas ou tarifas arrecadadas por entidades de saúde passam a 
compor os percentuais mínimos aplicados à saúde.

Foram vetados também pontos que faziam referência à Contribuição 
Social da Saúde (CSS), imposto que seria criado sobre transações 
financeiras cuja arrecadação seria destinada à Saúde, de forma 
semelhante à Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 
(CPMF), extinta em 2007.

Entenda a Emenda 29
A Emenda 29 foi promulgada em 2000 e representou um 
importante avanço para a saúde pública no país. Ela determinou 
que a União investisse em ações e serviços públicos de saúde o 
montante investido em 1999, mais 5%, sendo esse percentual 
corrigido pela variação nominal do PIB. Os Estados passaram 
a ter que aplicar 12% da arrecadação de impostos, e os 
municípios, 15%. Além disso, a Emenda reforçou o controle e 
fi scalização dos Conselhos de Saúde e previu sanções para o 
caso de descumprimento dos limites mínimos de aplicação em 
saúde.

A regra deveria ter vigorado até 2004, mas continuou valendo até 
esse ano por falta de uma lei complementar que a regulamen-
tasse, o que aconteceu com a aprovação da Lei Complementar 
141/12. A demora em sua regulamentação foi devido à tentativa 
de incluir uma forma suplementar de financiamento à saúde, 
através da criação de mais um imposto, como seria o CSS.

MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DA SAÚDE - SUS É 10!*
*Desdobramento da notícia - Por José Geraldo Martins, assessor técnico do CRF/MG
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Novidades na consulta para liberação
da Certidão de Regularidade

As pendências para liberação da Certidão de Regularidade dos estabelecimentos registrados no CRF/MG não serão 
mais encaminhadas como ofício pelos Correios. A partir de 2012, as informações estarão disponíveis na Área Restrita 
do Farmacêutico e na Área Restrita da Empresa. Os mesmos dados também serão enviados para os e-mails cadastrados 
no momento da inscrição ou renovação da certidão de regularidade. Com a mudança, o procedimento fi cou mais ágil e 
efi ciente, facilitando a visualização e consulta dos dados. Confi ra o passo a passo:

1- Acesse a Área restrita do 
Farmacêutico, no canto 
direito do site, fornecendo 
seu número de inscrição e 
senha.

Ou

    Acesse a Área restrita da 
Empresa, no canto direito 
do si te,  fornecendo o 
número de registro, a 
senha e CPF;

2- Na página principal, acesse 
“Responsabilidades Técnicas” 
e depois “Consultar”;

3- Para verificar se a situação está em dia, 
basta conferir o item “Pendências”.

De uma consulta de rotina ao médico, nasceu 
uma paixão. Após descobrir que estava acima 
do peso e precisava controlar os fatores de 
risco para diabetes, obesidade e doenças 
cardíacas, o farmacêutico Lion Schwarze-
negger Gabriel Silva, de Ouro Branco, resolveu 
mudar seus hábitos.

Com o intuito de viver de modo mais saudável, 
o farmacêutico incorporou o ciclismo à sua 
rotina. Além de perder 25 quilos em menos 
de um ano, Lion também fez novas amizades. 
“Como tinha de realizar manutenção periódica 
na bicicleta, acabou surgindo um grande laço 
de amizade entre os frequentadores da loja de 
manutenção e venda de bicicletas Mega Bike 
Adventure”.

Ciclismo:
medicamento sobre rodas

A amizade com o grupo se transformou em iniciativa para a prática do 
Mountain Bike. Nos fi nais de semana, os amigos se reúnem para fazer 
trilhas pelas regiões do Alto Paraobepa, Congonhas, Conselheiro Lafaiete 
e outras cidades de Minas. “São lindas paisagens, novos lugares, novos 
amigos, aquele sorriso estampado por onde a gente passa e aquele vento 
gostoso no rosto”, diz Schwarzenegger. 

Além de praticarem juntos o esporte, o farmacêutico e o grupo da Mega 
Bike decidiram levar à população informações sobre ciclismo e vida 
saudável. Dicas de saúde, trabalho educativo de trânsito e manutenção 
de bicicletas são alguns dos assuntos discutidos e trabalhos realizados 
gratuitamente na “Mega Tenda”, realizada nas noites de quarta-feira na 
principal avenida de Ouro Branco. Também foi criado o passeio ciclístico 
que leva o nome da loja, realizado todas as quintas-feiras, percorrendo 
os principais pontos da cidade. “Tudo isso visa promover a saúde, o bem 
estar e uma melhor qualidade de vida na nossa comunidade”, afi rma Lion.

Em sua profi ssão, o farmacêutico Lion é Responsável Técnico da Drogaria 
Ouro Branco. Além de prestar orientação na Farmácia, presta assistência 
em domicílio, trazendo conforto a pacientes idosos, hipertensos e 
diabéticos. Ele também é professor do Curso de Atendente em Farmácia, 
promovido pelo Programa Nacional de Capacitação Profissional 
(Pronacap).

Segundo Lion Schwarzenegger, a prática dessa modalidade do ciclismo 
torna o deslocamento mais rápido e melhora o humor. “A produtividade 
no trabalho aumenta em decorrência da diminuição do estresse. Para que 
possamos ser respeitados plenamente no exercício da nossa atividade, 
é essencial que tenhamos responsabilidade, seriedade e paixão pelo que 
fazemos. Executando funções voltadas ao bem estar da comunidade, nos 
tornamos peças fundamentais na promoção da saúde e do bem estar 
social”, conclui.

ou

Farmacêutico Lion Schwarzenegger é RT da Drogaria Ouro Branco
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Buscando facilitar o pagamento da anuidade de farmacêuticos e pessoas jurídicas, o CRF/MG ampliou o número de 
parcelas disponíveis para quitar a anuidade* em 2012. Quem optou por pagar a primeira parcela até 31 de janeiro, pôde 
dividir o valor em até 5 vezes sem juros. Até 2011, o parcelamento limitava-se a 3 parcelas. Já quem optou por pagar o 
imposto integralmente, usufruiu de um desconto de 8%.

Pagamento da anuidade em até 5 vezesPagamento da anuidade em até 5 vezesPagamento da anuidade em até 5 vezes Pessoa JurídicaPessoa Física

Pagamento parcelado 36,87% 31,19%

18% 8,55%Pagamento integral

* Defi nida pela Lei Federal no 12.514/2011

Novidade !
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Mérito Farmacêutico
Nesta feliz oportunidade, parabenizamos o Conselho pela merecida 
homenagem aos farmacêuticos, neste dia 30 de janeiro de 2012, 
com a Comenda do Mérito Farmacêutico em Uberlândia. Reconhecer 
a laboriosa classe de farmacêuticos incentiva os profissionais e, 
consequentemente, propicia bom atendimento. Parabéns!

Anibal Fernandes de Moraes - por email
Consultor Publicitário - Rádio América - Uberlândia/MG

Apoio
Quero parabenizar a atitude de vocês quanto ao parcelamento das 
taxas. Minha esposa é farmacêutica e ficamos muito satisfeitos 
com a posição desta nova diretoria. São pequenas coisas, mas que 
ajudam muito a nós, que somos de farmácia de pequeno porte. 
Obrigado e espero mais novidades que nos ajudem neste mercado 
tão competitivo. 

Carlos José Olimpo Oliveira - por email

Capacifar
Gostaria de demonstrar o meu reconhecimento ao Conselho 
Regional de Farmácia de Minas Gerais pelo projeto Capacifar. Minha 
esposa, minha irmã e eu fizemos o curso em Juiz de Fora e adoramos. 
O projeto nos esclareceu muitas dúvidas que tínhamos no dia a dia 
profissional e o contato que tivemos com os palestrantes foi muito 
bom para a troca de experiência. Parabéns a todos!

Farmo Carlos José Olimpo Oliveira - por email

I Fórum de Farmácia Magistral
Parabéns à Anfarmag e ao CRF/MG pelo I Fórum de 
Farmácia Magistral realizado no dia 11 de fevereiro. A 
meu ver, foi extremamente positivo. Que nós possamos 
dar prosseguimento às buscas por soluções e esclare-
cimentos de uma forma clara, simples e objetiva, 
pautadas na ética e, assim, estreitar os laços entre 
farmacêuticos atuantes, academia, entidades de classe 
e fiscalização.

Farma Luciana Salomon – via Facebook

Publicações
Muito obrigada pela cartilha sobre o farmacêutico no 
SUS. Adorei. Recebi o livro de Normas Farmacêuticas e 
estou adorando lê-lo.

Farma  Édica Gomes da Silva – via Fale Conosco

Doações
Caríssimos amigos do CRF, ficamos comovidos com 
a doação de vocês. Este é um gesto maravilhoso e é 
impossível não pensarmos imediatamente o quanto o 
Senhor cuida e quer bem às nossas obras. Vocês são o 
sinal tangível deste olhar de Deus para conosco dentro 
das coisas concretas. 

Fabiana da Silva Lacerda - por carta
Secretária Administrativa - Obras Educativas Padre Giussani



Calendário de Feriados e Recessos do CRF/MG

Feriados Nacionais
Sede e Seções não funcionam

• 21/02 (Terça) - Carnaval 

• 06/04 (Sexta) - Sexta-Feira da Paixão 

• 01/05 (Terça) - Dia do Trabalho 

• 07/06 (Quinta) - Corpus Christi 

• 07/09 (Sexta) - Independência do Brasil 

• 12/10 (Sexta) - Nossa Senhora Aparecida

• 02/11 (Sexta) - Finados 

• 15/11 (Quinta) - Proclamação da República 

• 25/12 (Terça) - Natal 

Feriados Municipais
Apenas na cidade indicada não haverá funcionamento

• 30/01 (Segunda) – Aniversário 

de Governador Valadares

• 13/06 (Quarta) – Dia de Santo 

Antônio, padroeiro de Governador 

Valadares e de Juiz de Fora

• 03/07 (Terça) – Aniversário de Montes Claros

• 06/08 (Segunda) – Dia de Bom 

Jesus, padroeiro de Pouso Alegre

• 15/08 (Quarta) – Feriado Municipal em 

Belo Horizonte, Ipatinga e Uberlândia 

– Dia de Assunção de Nossa Senhora 

e de Nossa Senhora da Abadia

• 31/08 (Sexta) – Aniversário de Uberlândia

• 19/10 (Sexta) – Dia da fundação 

de Pouso Alegre

• 20/11 (Terça) – Dia da Consciência Negra, 

feriado municipal em Montes Claros

Recessos
Não haverá atendimento ao público na Sede e nas Seções

• 20/02 (Segunda) – Recesso de Carnaval

• 22/02 (Quarta) – Quarta-feira de cinzas

• 30/04 (Segunda) – Véspera de feriado

• 08/06 (Sexta) – Véspera de feriado

• 16/11 (Sexta) – Véspera de feriado

• 24/12 (Segunda) – Véspera de feriado

• 31/12 (Segunda) – Véspera de feriado
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