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Capa:

Cumprindo o compromisso de ampliar a capacitação e atualização profissional dos farmacêuticos, o CRF/MG 
lança, nesta edição, o Capacifar Gestão e Empreendedorismo. É o primeiro curso que extrapola as habilidades 
farmacêuticas, ajudando o profissional empreendedor a se destacar no mundo dos negócios. 

Buscando ampliar cada vez mais a valorização e o reconhecimento do farmacêutico como profissional essencial 
à saúde, representantes do CRF/MG foram várias vezes a Brasília para levar as reivindicações de Minas ao 
CFF e ao Congresso Nacional. A união de entidades farmacêuticas em torno de objetivos comuns fortalece a 
luta por causas históricas, como a redução da jornada de trabalho dos farmacêuticos e a ampliação do espaço 
profissional na Saúde Pública. 

Também nesta edição, o colega farmacêutico poderá acompanhar as atividades administrativas e financeiras 
desenvolvidas em 2012, até o momento, numa clara demonstração de transparência e compromisso da gestão 
2012/2013 com a classe farmacêutica. Boa leitura!

CRF/MG lança 
Capacifar Gestão e 
Empreendedorismo: 
primeiro curso de 
capacitação que extrapola 
os conhecimentos 
farmacêuticos
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Com a Palavra

Toda farmacêutica
é um pouco mãe

Feliz Dia das Mães!

Conselho na Mídia

MARÇO
•	 Entrevista	sobre	acesso	aos	medicamentos	
para	o	Jornal	Hoje,	Rede	Globo,	no	dia	23

•	 Entrevista	ao	vivo	para	o	programa	Mesa	
de	Debates,	TVE	de	Juiz	de	Fora,	sobre	a	
inserção	do	farmacêutico	no	SUS,	no	dia	28

ABRIL
•	 Entrevista	para	a	Rádio	Itatiaia,	no	dia	6,	
sobre	a	Consulta	Pública	da	Anvisa	que	trata	
do	acesso	dos	clientes	aos	medicamentos	
que	não	precisam	de	receita

•	 Entrevista	para	a	Rádio	Inconfidência,	no	dia	
9,	sobre	a	atuação	farmacêutica	na	acupuntura

•	 Entrevista	para	o	Jornal	Hoje	em	Dia	e	para	a	
Rádio	Itatiaia,	no	dia	17,	sobre	o	lançamento	do	
Movimento	Nacional	em	Defesa	da	Saúde	Pública

•	 Entrevista	para	Jornal	Minas,	da	Rede	
Minas,	no	dia	26,	sobre	decisão	do	TRF	sobre	
a	acupuntura	ser	restrita	a	médicos

•	 Entrevista	para	a	Rádio	Inconfidência,	no	dia	
27,	sobre	aprovação	do	Projeto	de	Lei	7/2012,	
que	faculta	a	comercialização	dos	medicamentos	
isentos	de	prescrição	em	supermercados,	
armazéns,	empórios	e	lojas	de	conveniência.

Como vice-presidente do CRF/MG, assumi o desafio de 
coordenar as atividades de fiscalização do exercício profis-
sional farmacêutico em Minas Gerais. Nestes primeiros 
meses exercendo a função, pude constatar o quão árdua 
é essa tarefa. De um lado estão os farmacêuticos, profis-
sionais dedicados que enfrentam inúmeras dificuldades 
para se manter no competitivo mercado de trabalho. 
Do outro está a população, a quem devemos proteger e 
assegurar uma efetiva assistência farmacêutica. 

Muitas têm sido as ações do CRF/MG em busca da 
melhoria e humanização do serviço de fiscalização. Até 
2007 existiam apenas 15 fiscais atuando em Minas Gerais. 
O número era nitidamente incompatível com os mais de 
14 mil estabelecimentos a serem fiscalizados em todo o 
Estado. Nos últimos quatro anos, foram contratados mais 8 
fiscais, todos concursados, aumentando significativamente 
o número de visitas.

A regionalização da fiscalização permitiu que os fiscais 
conhecessem a realidade de cada local e interagissem 
com os estabelecimentos e farmacêuticos da sua região 
de atuação. Atualmente, há fiscais residentes nas 16 
principais cidades de Minas, aumentando a área de 
abrangência da fiscalização. Cada estabelecimento passou 
a ser visitado, em média, três vezes ao ano. A proximidade 
com o farmacêutico e a atuação cada vez mais orientativa e 
menos punitiva têm surtido efeito na assistência prestada 
à sociedade. O farmacêutico está cada vez mais presente 
nas farmácias e drogarias, em todo o horário de funcio-
namento, como determina a lei e o Código de Ética.

Para ser orientador do profissional farmacêutico, o fiscal 
precisa agir integralmente alinhado com os procedimentos 
determinados pela gerência de Fiscalização e consciente da 
sua responsabilidade diante do restante da categoria e da 
população. Para isso, o CRF/MG oferece cursos de aperfei-
çoamento e atualização dos fiscais. O último ocorreu em 
abril, com um acompanhamento individual de cada fiscal e o 
estudo dos casos de irregularidades mais recorrentes, com 
o objetivo de padronizar as ações do serviço de fiscalização. 

Para acompanhar de perto a conduta de cada integrante da 
equipe e as mais variadas realidades existentes no Estado, 
iniciei em março um trabalho de visita in loco. A meta é 
acompanhar pessoalmente o trabalho de cada fiscal, em 
cada região de Minas, até o fim de 2013, identificando e 
propondo soluções para os principais problemas enfren-
tados no dia a dia, tanto do fiscal, quanto do profissional 
farmacêutico. Esta é uma das principais contribuições que 
o CRF/MG pode dar para aumentar a efetividade das ações 

de fiscalização e de promoção 
da valorização do profissional 

farmacêutico.

Fiscalização humana e eficaz

Claudiney Ferreira
Vice-Presidente

Uma homenagem do
CRF/MG a quem dedica a 
vida cuidando do próximo
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Cartilha de Saúde Pública é enviada aos gestores de Saúde 
Em parceria firmada com a Secretaria de Estado da Saúde, o CRF/MG enviará aos 853 prefeitos e secretários municipais 
de Saúde de Minas Gerais exemplares da cartilha criada pela Comissão Assessora de Saúde Pública, em 2011. O 
material, que está disponível na área de download do site do CRF/MG, apresenta a importância do farmacêutico no 
SUS, bem como as suas competências e atribuições nas ações de Saúde Pública. 

A cartilha será acompanhada de um ofício assinado pelo secretário Antônio Jorge de Souza 
Marques e pelo presidente do CRF/MG, recomendando a leitura e a reflexão sobre o assunto. 
“O farmacêutico é indispensável na gestão das políticas de Assistência Farmacêutica e de 
Medicamentos, e de fundamental importância na consolidação da Estratégia de Saúde da 
Família e das ações de Vigilância à Saúde dos municípios. Esta é a contribuição do CRF/MG 
para a sensibilização dos gestores”, ressaltou Vanderlei Machado.

Dando sequência às articulações políticas em busca de 
maior inserção do farmacêutico na Saúde Pública e sua 
valorização profissional, a diretoria do CRF/MG fez mais 
uma reunião com representantes do Poder Legislativo 
em nível regional e federal. O encontro foi realizado com 
os deputados federal, Reginaldo Lopes, e estadual, Paulo 
Lamac, em Belo Horizonte, no dia 12 de março.

Após ouvir um relato sobre a situação dos projetos de 
lei de interesse dos farmacêuticos que tramitam no 
Congresso Nacional, o deputado Reginaldo Lopes, que 
também é líder da bancada mineira na Câmara Federal, 
se comprometeu a contribuir neste processo, começando 
pela mobilização dos demais parlamentares mineiros. 

“Enquanto líder da bancada, estamos atentos às 
demandas surgidas em Minas. A partir desse momento, 
sensibilizados pelo pedido do CRF/MG, faremos o 
que estiver ao nosso alcance para fortalecer a classe 
farmacêutica mineira”, declarou o deputado federal.

Além do presidente Vanderlei Machado, também partici-
param da reunião o vice-presidente Claudiney Ferreira, a 
diretora-tesoureira Rigleia Lucena, o conselheiro federal, 
Luciano Rena, e o assessor técnico do CRF/MG, José 
Geraldo Martins. Encontro semelhante foi realizado no 
dia 16 de fevereiro, com o também deputado federal 
Marcus Pestana, um dos responsáveis pela implantação 
do Programa Rede Farmácia de Minas.

CRF/MG intensifica busca
de apoio no Legislativo 

manifestaram relatando dificuldades e 
situações recorrentes nos municípios. Todos 
foram orientados a procurar o CRF/MG para 
que o estudo da realidade de cada local 
aponte as possibilidades de acordo.

Segundo a diretora Rigleia Lucena, que 
também participou da reunião, o CRF/MG 
tem atuado na valorização da profissão 
farmacêutica e, em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde, está pronto para 
contribuir com os gestores na implantação 
ou melhoria da assistência farmacêutica nos 
municípios. “A Assistência Farmacêutica é 
um direito do cidadão. Estamos à disposição 
para ampl iar  a  cooperação com os 
municípios e tentar encontrar uma solução 
para as dificuldades que limitam a inserção 
do farmacêutico na Saúde Pública”.

Por mais espaço nas 
Farmácias Municipais

CRF/MG se reúne com secretários municipais de saúde e 
defende ampliação da atuação farmacêutica nos municípios

Farmacêutico na Atenção 
Básica:

- Seleção de medicamentos por meio 
de indicadores epidemiológicos, 
gerando economia;

- orientação sobre o uso correto, 
individual ou para grupos específicos; 

- acompanhamento orientado do 
tratamento, diminuindo a ocorrência 
de complicações.

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais fez uma partici-
pação histórica na reunião do Conselho de Secretários Municipais de 
Saúde (Cosems), no dia 20 de março. O objetivo foi sensibilizar os 
gestores sobre a importância do farmacêutico e as contribuições que 
este profissional pode dar à Atenção Básica.

Ao lembrar que a exigência do farmacêutico como Responsável 
Técnico pelas farmácias municipais está prevista na Lei 5991/73 
e no decreto nº 85.878 de 7 de abril de 81, o assessor técnico do  
CRF/MG, José Geraldo Martins, reforçou que a atuação do profis-
sional começa na seleção dos medicamentos a serem adquiridos e 
culmina no acompanhamento orientado do tratamento.

O presidente do Cosems, Mauro Junqueira, reconheceu a importância 
do farmacêutico, mas justificou que os gestores municipais também 
precisam obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal, o que muitas 
vezes impede a contratação de novos profissionais. “A presença do 
Conselho de Farmácia é um sinal claro da busca do diálogo, e temos 
a certeza de que chegaremos a um ponto de equilíbrio”, explicou.

Foi a primeira vez que a entidade conseguiu espaço na reunião do 
Cosems para defender a ampliação da atuação farmacêutica nas 
Farmácias Municipais. Na oportunidade, diversos secretários se 
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O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais foi 
a Brasília, nos dias 21 e 22 de março, levar as reivindi-
cações dos farmacêuticos mineiros ao Conselho Federal 
de Farmácia. O debate ocorreu durante a 58ª Reunião 
Geral dos Conselhos de Farmácia, a primeira realizada 
sob o comando do presidente do CFF, Walter Jorge 
João. A pauta foi elaborada pelos próprios Conselhos 
Regionais, cujos representantes discutiram questões 
sobre formação e capacitação do profissional, fiscali-
zação, entre outros temas. 

Ao dar as boas vindas aos colegas, o presidente Walter 
Jorge João fez um breve relato das atividades da Diretoria 
do CFF nos três primeiros meses de mandato. Lembrou 
que o caminho para o fortalecimento profissional passa 
pela união da categoria e de todas as entidades que 
representam o farmacêutico. “Não existe outra forma 
de alcançar o reconhecimento que desejamos e a valori-
zação que necessitamos sem que estejamos unidos, 
fortes e lutando pelos mesmos objetivos”, disse o 
presidente do CFF.

Para o presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, a 
reunião promoveu a troca de experiências e contribuiu 

CRF/MG leva demandas dos
farmacêuticos mineiros ao CFF*

O CFF criou um grupo de trabalho para 
elaborar e executar estratégias de comuni-
cação com o objetivo de fortalecer a imagem 
do profissional farmacêutico em âmbito 
nacional. O grupo é formado por represen-
tantes das Assessorias de Comunicação dos 
CRF’s de oito estados, além do próprio CFF. 

O primeiro encontro foi realizado no dia 11 de 
abril, em Brasília. Participaram assessores 
do CFF e dos Conselhos de Minas Gerais, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Bahia e Distrito Federal. Além 
de trocar experiências sobre as atividades 
realizadas em cada Estado, os assessores 
iniciaram a construção de um cronograma de 
ações unificadas na área de comunicação. 

Segundo o vice-presidente do CFF, Valmir 
De Santi,  a proposta é centralizar a 
criação das campanhas publicitárias e  
multiplicá-las em todos os Estados, por meio 
dos Conselhos Regionais, gerando uma 
identidade nacional farmacêutica. “Muitas 

para o fortalecimento dos Conselhos Regionais. “Esses 
encontros nos permitem conhecer a realidade de outros 
Estados e constatar que alguns desafios são inerentes à 
profissão. Com uma atuação conjunta dos Conselhos Regionais 
e o apoio do CFF, podemos dar ao farmacêutico o reconheci-
mento e valorização que ele merece”, destacou.

Também participaram do encontro o vice-presidente Claudiney 
Luis Ferreira e a tesoureira Rigleia Lucena.

Diretores do CRF/MG durante reunião em Brasília

Grupo de trabalho formado por assessores de imprensa e CFF discutiu ações estratégicas

das dificuldades vivenciadas são comuns a todos os Estados. 
Precisamos ter ações conjuntas para que o farmacêutico seja 
reconhecido como profissional essencial à saúde em todo o país”.

A diretora Rigleia Lucena elogiou a iniciativa e lembrou que o 
movimento de busca pela valorização profissional deve partir 
também do farmacêutico. “É a primeira vez que percebo essa união 
dos Conselhos de Farmácia, motivada pelo CFF. Mas é preciso que os 
farmacêuticos também entrem nessa luta e reivindiquem seu espaço 
em todas as áreas de atuação”, reforçou. 

Todos pela redução da jornada de trabalho*

Representantes do CRF/MG, CFF e deputados de Minas

A categoria farmacêutica deu um importante passo para a conquista de 
uma reivindicação histórica: a redução da jornada de trabalho para 30 
horas semanais. No dia 18 de abril, representantes do CFF, dos Conselhos 
Regionais – incluindo o CRF/MG –, e de entidades farmacêuticas partici-
param de um café da manhã com parlamentares do Congresso Nacional. 

Na oportunidade, senadores e deputados declararam apoio ao Projeto de 
Lei 113/2005, que dispõe sobre a duração da jornada de trabalho dos 
farmacêuticos. A senadora Vanessa Graziottin, que também é farmacêutica, 
foi uma das articuladoras do encontro. Ela manifestou seu contentamento 
ao ver as entidades farmacêuticas unidas em prol do mesmo objetivo e 

alertou para os perigos contidos na sobrecarga de trabalho 
dos profissionais da saúde, que pode levar à indução de 
erros. A parlamentar também cobrou o engajamento dos 
profissionais de todo o país. “Somos uma categoria única. 
Vê-la unida é uma das grandes conquistas da profissão. 
O apoio, aqui no Parlamento, acontece mais ou menos de 
acordo com a mobilização que vêm de fora”, reforçou. 

Já o senador Humberto Costa, médico e ex-ministro da 
Saúde, manifestou o desejo de criar um elo com os farmacêu-
ticos e declarou que não há nenhum profissional mais 
importante que o outro na equipe multiprofissional. “Todos 

são igualmente importantes dentro de suas atribuições”, 
defendeu. E solicitou que os farmacêuticos, com a luta pela 
redução da jornada de trabalho, não abandonem outras 
lutas, como a que deve ser empreendida pelo atendimento 
integral à população. 

Para a deputada federal Alice Mazzuco Portugal, também 
farmacêutica, a mobilização da categoria deve ser estendida 
à defesa de outros projetos de lei, como o do Deputado Ivan 
Valente, que transforma farmácias e drogarias em estabele-
cimentos de saúde.

*com a colaboração do CFF

Fotos: Yosikasu Maeda
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O CRF/MG se uniu a vários outros conselhos, sindicatos 
e entidades de classe da área da Saúde para encabeçar 
um projeto de lei de iniciativa popular que assegure 
o repasse de 10% das receitas da União para a Saúde 
Pública. A mobilização, conhecida em todo o país como 
Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, 
pretende recolher 1,5 milhão de assinaturas em pelo 
menos cinco estados.

Vários outros órgãos da sociedade civil, como a OAB e 
a Associação Brasileira de Imprensa, e representantes 
do Legislativo e do Executivo, também estão engajados 
nesta causa. No dia 13, a Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais lançou uma caravana para coletar assina-
turas nos municípios mineiros. O apoio também foi 
declarado pelos Conselhos Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems), além de várias igrejas. Todos concordam 
que a União precisa destinar mais recursos para oferecer 
serviços de qualidade e garantir o acesso universal e 
integral ao SUS. 

Cada entidade signatária do Movimento deverá coletar o 
máximo de assinaturas possíveis entre os seus inscritos. 
O CRF/MG vai encaminhar formulários para todas as 
farmácias e drogarias do Estado. Depois de preenchido, 
o documento será recolhido pelos fiscais, durante as 
visitas de rotina. O formulário também está disponível 
para download no site do CRF/MG. A expectativa é que 
a população também participe, assinando e divulgando 
a iniciativa. Para assinar o documento, é preciso informar 
o número do Título de Eleitor, a Zona e a Seção Eleitoral.

Histórico
No dia 13 de janeiro, quando foi regulamentada a 
Emenda Constitucional 29, o Governo Federal estabe-

Mais recursos para a Saúde

leceu que Estados e Municípios devem destinar 12% e 
15% de sua arrecadação, respectivamente, para a área 
da Saúde. Entretanto, coube à União repassar o valor 
investido no ano anterior, mais a variação nominal do 
Produto Interno Bruto (PIB). Como esse financiamento 
ainda é insuficiente para atender à demanda por Saúde, 
o Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública 
pretende aprovar um projeto de lei que obrigue a União a 
repassar 10% do seu orçamento anual à área. 

Lançamento do Movimento ocorreu no dia 17 de abril, na Praça Sete, em BH

Para virar projeto de lei, a proposta precisa de 1,5 milhão de assinaturas

Entidades se mobilizam para lançar um projeto de lei de iniciativa popular 
em busca do aumento real do valor investido pela União na Saúde

Obedecendo ao compromisso de tornar públicas as prestações de contas e as atividades desenvolvidas pelo CRF/
MG, a diretoria 2012/2013 inicia, nesta edição da Farmácia Revista, a apresentação do balanço de gestão. Na 
área administrativa, foram iniciados os trabalhos de coleta de dados e implementação das metas do planejamento 
estratégico. Também foi aprovado o início dos novos cursos do Capacifar Gestão e Empreendedorismo, Fitoterapia 
e Farmácia Magistral, além da definição dos conteúdos dos próximos Capacifar Farmácia Comunitária, Farmácia 
Hospitalar e Análises Clínicas.

Além das intensas articulações políticas em busca de maior valorização e espaço profissional para o farmacêutico, 
várias atividades estão sendo realizadas para fazer do Conselho uma entidade que realmente representa os interesses 
de sua categoria.

Em novembro, será realizado o 1º congresso regional de Farmácia de Minas Gerais, no interior do estado, a começar 
por Montes Claros. O CRF/MG também vai apoiar o Congresso de Farmácia de São Lourenço, em outubro, promovido 
pela Associação dos Farmacêuticos Bioquímicos do Circuito das Águas (Afarbica). Na área de Saúde Pública, o 4º 
Seminário da Rede Farmácia de Minas deverá reunir cerca de 600 farmacêuticos para uma capacitação de três dias, 
em junho. Para preparar o farmacêutico para a Copa do Mundo de 2014, o CRF/MG iniciou os contatos com a Belotur 
para oferecer cursos e capacitações em Belo Horizonte.

Muitos dos resultados já podem ser percebidos, como os apresentados abaixo:

Transparência administrativa

Registro
 » Expedição de 85% das Certidões de Regularidade até 

31 de março de 2012;

 » Inscrição de 970 profissionais, 7% a mais que no 
mesmo período de 2011. 

Jurídico
 » Movimentação de 789 processos;

 » Realização de 13 sustentações orais na busca de 
defesa do profissional nos Tribunais.

Fiscalização
 » Monitoramento e orientação individualizada dos 

fiscais a partir da retomada da análise dos relatórios de 
fiscalização;

 » Treinamento dos farmacêuticos fiscais para padroni-
zação dos procedimentos de fiscalização.

Comunicação e Marketing
 » Desenvolvimento de campanha permanente de valori-

zação do profissional farmacêutico na rádio Itatiaia e 
outros veículos de comunicação.

Tecnologia da Informação
 » Finalização da digitalização de todos os processos 

fiscais, éticos, jurídicos e de registros.

Capacitação
 » Capacitações nas áreas de Análises Clínicas e 

Farmácia Magistral;

 » Ciclo de palestras na semana do farmacêutico;

 » Palestras em Instituições de Ensino Superior;

 » Renovação de convênios e realização de novas 
parecerias com sorteios de bolsas de estudo em cursos 
de pequena e média duração, e de pós-graduação.
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É farmacêutico? Tem que ser inscrito no CRF!
inscritos no seu respectivo Conselho Regional. Isso 
assegura o cumprimento de todos os procedimentos 
administrativos pelos quais são comprovadas a 
habilitação técnica e as demais condições exigidas 
na lei para o exercício da profissão. 

A inscrição, ao mesmo tempo em que legitima 
o exercício profissional, submete o inscrito a 
regras específicas de conduta e o sujeita a uma 
responsabilidade administrativa (paralela às 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG

FIQUE PO
R

DENTRO

responsabilidades civil e penal), por eventuais transgressões 
das regras estabelecidas. 

Contravenção. O exercício de uma profissão regulamentada 
por lei, sem ter a formação específica (curso) e a habilitação 
legal (inscrição no Conselho de Classe), pode ser considerado 
exercício ilegal da profissão, constituindo contravenção penal 
prevista no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais (Lei nº 
3.688/41). Neste caso, se a infração for comprovada, pode 
resultar em quinze dias a três meses de prisão.

Os Conselhos de Classe foram criados para defender a sociedade e 
zelar pela fiel observância dos princípios da ética dos que praticam a 
profissão. Há 50 anos, o CRF/MG vem impedindo que pessoas inabili-
tadas exerçam as atividades farmacêuticas, ou que profissionais 
habilitados faltem com a ética profissional, além de garantir, por meio 
da Fiscalização, o cumprimento da assistência farmacêutica. 

Conforme prevê a Lei 3.820, de 11 de novembro de 1960, que cria os 
Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, a profissão farmacêutica 
somente pode ser exercida por aqueles que estiverem devidamente 
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O crescimento do número de cursos de Farmácia, se por 
um lado aumenta a oferta de profissionais, por outro 
traz o risco de fragilizar a qualidade do serviço prestado 
à população. Por reconhecer que as experiências 
vividas no período da graduação são fundamentais para 
a formação ética do profissional, o CRF/MG lançou o 
CRF Jovem, projeto que percorre instituições de ensino 
com palestras sobre ética, legislação farmacêutica 
e assuntos de interesse dos acadêmicos. Além de 
preparar o futuro farmacêutico, o CRF Jovem apresenta 
o Conselho Regional de Farmácia como grande parceiro 
em sua trajetória profissional. O CRF/MG já ofereceu o 
serviço, por meio de carta, para todas as 64 instituições 
de ensino superior em Farmácia de Minas Gerais. As 
instituições e seus alunos também podem agendar uma 
visita ao CRF/MG para conhecer o funcionamento da 
entidade. Desde o início do ano, foram feitas 5 palestras 
em várias regiões do Estado.

De olho 
no futuro

CRF/MG lança projeto que percorre 
Faculdades de Farmácia para ajudar 

a preparar os estudantes para o 
início da atividade profissional

Palestra na Faculdade do Futuro, em Manhuaçu, no dia 27 de março

Palestra na Facsal, em Santa Luzia, no dia 17 de abril

Palestra na Funorte, em Montes Claros, no dia 24 de abril

Visita técnica da Newton Paiva ao CRF/MG, no dia 9 de abril

Palestra na Unincor, em Três Corações, no dia 19 de abril

A inscrição definitiva no 
Conselho é um marco 
na vida profissional dos 
farmacêuticos. Reconhe-
cendo a impor tância 
desta etapa, o CRF/MG 
promove a entrega da 
Carteira de Identidade 
Profissional (CIP) por meio 
de cerimônias realizadas 
nas principais cidades do 
Estado. A entrega feita 
em mãos se tornou uma das principais ações de valorização 
profissional desenvolvidas pelo CRF/MG, sendo realizada 
desde 2008.

No dia 27 de fevereiro, foi realizada a primeira solenidade de 
Entrega de Carteiras de 2012, na qual 46 novos farmacêu-
ticos e seus familiares tiveram a oportunidade de conhecer 
melhor as ações do Conselho. 

O presidente Vanderlei Machado deu as boas vindas aos 
novos colegas e lembrou a importância da dedicação do 
farmacêutico ao seu ofício. “A profissão farmacêutica é 
dinâmica e exige constante atualização. Não podemos 
nos contentar apenas com o conhecimento adquirido 

durante o curso. Por 
isso, o CRF/MG tem 
desenvolvido fóruns, 
debates e cursos de 
capacitação gratuitos 
para os farmacêuticos 
do E s t ado,  como o 
CAPACIFAR”, ressaltou. 

A lém de  re c eb er  a 
CIP, os prof issionais 
participam de palestras 
sobre a importância do 

cumprimento da legislação e do Código de Ética em vigor. 
Para a tesoureira Rigleia Lucena, essa proximidade dos 
profissionais com sua entidade de classe é fundamental 
para o fortalecimento da categoria. “Temos criado diversas 
situações para reunir e atualizar os farmacêuticos em todas 
as regiões de Minas. A solenidade de Entrega de Carteiras é, 
sem dúvida, um dos mais emocionantes destes encontros”, 
destacou Rigleia Lucena.

O vice-presidente, Claudiney Ferreira também participou 
da solenidade. Novas cerimônias serão realizadas ainda no 
primeiro semestre de 2012, em outras cidades do Estado. A 
programação será divulgada em breve, no site do CRF/MG.

Boas vindas aos novos colegas
CRF/MG retoma solenidade de Entrega de Carteiras de Identidade Profissional

“Acho importante que um 
momen t o  c omo  e s s e  s e j a 
valorizado com essa solenidade. 
Divido esse novo passo em minha 
carreira com meus pais, pois essa 

conquista também é deles.”
Bruna Scalioni
Farmacêutica

“Foi um momento único para 
mim. Além de avançar na minha 
carreira,  pude relembrar, durante a 
palestra que foi ministrada, questões 
éticas importantes para o meu dia a 

dia como farmacêutica.”
Elaine Ramos Sales

Farmacêutica

Primeira solenidade de 2012 foi em Belo Horizonte, para 46 novos inscritos

A palavra é sua

Gestão



| Março - Abril 2012 | 17

Fiscalizaçao
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As diretrizes que fazem da fiscalização do CRF/MG um processo 
educativo, seguro e ágil, referência em todo o país

O CRF/MG tem se empenhado para garantir a 
constante atualização do processo de fiscali -
zação. São novas tecnologias e treinamentos 
para otimizar os procedimentos dos fiscais, que 
realizam um trabalho cada vez mais voltado para a 
orientação dos farmacêuticos, sempre zelando pelo 
cumprimento da legislação, da ética e da efetiva 
assistência ao profissional.

De 17 a 20 de abril, 22 fiscais que atuam no 
Estado participaram do primeiro treinamento de 
2012. Na pauta estavam a padronização dos 
pontos fundamentais na elaboração do relatório de 
visitas, a discussão das novas resoluções em vigor, 
a melhor forma de abordagem e a realização dos 
procedimentos.

O novo perfil dos proprietários de farmácias e 
drogarias também foi ponto de reflexão. Atualmente, 
cerca de 51% deles são farmacêuticos, o que 
aumenta a necessidade de um trabalho instrutivo 
que auxilie no desenvolvimento das áreas adminis-
trativas e técnicas do estabelecimento de acordo 
com as normas que regulamentam a profissão.

28.509 visitas em 2010
37.746 visitas em 2011

Mais visitas

1.309 multas em 2011
1.541 multas em 2010

Menos multas

Os avanços no procedimento de f iscalização 
englobam também o uso de novas tecnologias. Antes 
os fiscais precisavam imprimir as fichas com dados 
sobre os estabelecimentos e os documentos-modelo 
para os relatórios de visitas, autos de infrações e 
avaliações de assistência técnica. Além de exigir 
muito tempo, esse procedimento não garantia a 
exatidão das informações, já que novos elementos 
importantes sobre o local visitado poderiam surgir 
durante o período de viagem do fiscal. Outro fator 
que demandava mudanças no processo era a grande 
expansão do número de profissionais e estabele-
cimentos farmacêuticos, o que gerava um enorme 
volume de papel.

Com o projeto de Fiscalização Móvel implantado em 
2008, o CRF/MG tornou-se pioneiro na utilização de 
smartphones, que, segundo o gerente de Tecnologia 

da Informação, Decius Vinícius Mota Pereira, 
possuem a grande vantagem de processamento 
de informações e transmissão de dados, aliados 
à mobilidade. “Os aparelhos têm a capacidade de 
se comunicar, online, com os programas que estão 
localizados na sede do CRF/MG, sincronizando as 
informações mesmo que os fiscais estejam em outra 
região do Estado”, destaca Decius.

Para o vice-presidente Claudiney Ferreira, a fiscali-
zação deve ser feita de forma prática e precisa, 
evitando erros que possam prejudicar o profissional 
e o estabelecimento. “Nosso objetivo é sempre 
desenvolver maneiras para que o fiscal tenha, no 
momento da fiscalização, acesso a todos os dados 
do farmacêutico e do estabelecimento, garantindo 
a agilidade e segurança do processo”, afirma o 
vice-presidente.

Tecnologia como aliada

Modelo para outros Conselhos

Representantes do Conselho Regional de Farmácia do Rio 
Grande do Sul (CRF/RS) visitaram o CRF/MG, no dia 4 de 
abril, para conhecer os avanços no setor de Fiscalização. A 
vice-presidente Silvana Furquim e o coordenador executivo 
Everton Borges analisaram os projetos desenvolvidos e 
as tecnologias que facilitam o trabalho de fiscalização 
em Minas Gerais. Na ocasião, foram discutidos pontos 
fundamentais para melhoria das atividades dos Conselhos e 
os processos realizados na implantação de novos projetos. 
Na primeira foto, diretores e profissionais do CRF/MG 
apresentam o sistema de fiscalização em Minas Gerais aos 
representantes do CRF/RS, mostrando os procedimentos 
adotados pela entidade para maior eficiência do trabalho 
dos fiscais. Abaixo, o acompanhamento in loco da fiscali-
zação em farmácias e drogarias.

“Além de nos atualizar sobre a legislação e a melhor 
forma de realizar os procedimentos de fiscalização,  o 
treinamento é uma ferramenta fundamental para 
que possamos discutir os desafios enfrentados pelo 

profissional farmacêutico em seu dia a dia.”
Wellington de Jesus Milhorato
Fiscal do CRF/MG há 27 anos

Para o farmacêutico e gerente da Fiscali-
zação, Carlos César Queiroz e Silva, o 
fiscal deve agir como um educador do 
profissional, levantando as dificuldades 
e propondo soluções às irregularidades 
encontradas no estabelecimento. “O 
fiscal deve suprir a necessidade de 
informação do farmacêutico, esclare -
cendo as dúvidas imediatas e trazendo 
para o CRF/MG as demandas que 
necessitarem de pesquisa aprofundada”, 
explica Carlos César.

Conduta

A primeira visita deve ser focada na 
orientação, quando serão solicitadas, 
ao proprietário e ao farmacêutico, as 
mudanças necessárias para que o 
estabelecimento atenda as exigências 
da lei. Para ajudar a esclarecer os profis-
sionais, o CRF/MG produzirá informativos 
sobre a legislação farmacêutica em vigor, 
que serão entregues pelo próprio fiscal.
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Em destaque
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Por entender que a atividade farmacêutica é 
dinâmica e exige constante aperfeiçoamento, o 
CRF/MG inaugura o primeiro curso de capacitação 
que extrapola os conhecimentos farmacêuticos. 
O Capacifar Gestão e Empreendedorismo, que 
começa no dia 26 de maio, pretende apresentar ao 
profissional algumas das metodologias empresariais 
que auxiliam na condução ou abertura do seu próprio 
negócio. 

A iniciativa surgiu a partir da percepção de mudança 
no perfil do farmacêutico mineiro. Atualmente, 51% 
das 7.891 farmácias e drogarias em atividade no 
Estado são de propriedade de farmacêuticos. Este 
número cresceu significativamente nos últimos anos, 
já que em 2006, apenas 33% eram administradas por 
farmacêuticos. Também é cada vez maior o número 
de farmacêuticos empreendedores em outras áreas 
da Farmácia.

Diante desta nova realidade, o profissional precisa 
estar em constante atualização para fazer com que 
o seu estabelecimento se destaque entre os demais 
do setor. “Durante a graduação em Farmácia, o 
profissional aprende todas as informações relacio-
nadas ao medicamento, se tornando uma autoridade 
no assunto. Mas a grade curricular da maioria das 
faculdades não inclui técnicas de gestão ou noções 
de administração de empresas. Resta ao profissional 
interessado em abrir seu próprio negócio buscar essa 
formação por conta própria”, ressalta o presidente 
Vanderlei Machado.

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), mais de 80% das 
empresas no Brasil fecham com menos de 5 anos 
de existência por falta de conhecimento dos seus 
administradores em gestão. “Isso acontece também 
com as farmácias e drogarias, que muitas vezes 
deixam de ser competitivas porque os proprietários 

Buscar um lugar no concorrido mercado farmacêutico 

não é tarefa fácil nos dias de hoje. Além de ter domínio 

do conhecimento técnico, é preciso se familiarizar com 

aspectos logísticos e operacionais que envolvem a 

atividade farmacêutica nas suas 74 áreas de atuação. 

A graduação em Farmácia faz do profissional um 

especialista em medicamentos. Mas não o ensina a 

competir e se destacar no mercado de trabalho. Para 

ajudar o farmacêutico a superar esse desafio, o 

Conselho de Farmácia de Minas Gerais 

inova mais uma vez e lança 

o  Capac i fa r  Ge s tão  e 

Empreendedorismo.

desconhecem técnicas administrativas que favorecem 
a sua permanência no mercado”, aponta o farmacêutico 
e mestrando em Administração Pública, Erlon Câmara.

Para ele, que é um dos instrutores do Capacifar, 
antes de abrir um estabelecimento é necessário fazer 
pesquisa de mercado, identificar o público em potencial, 
desenvolver um planejamento estratégico e analisar 
uma série de variáveis mercadológicas determinantes 
para o sucesso ou fracasso do negócio. 

“Ser empresário não é fácil. Esta decisão demanda uma 
série de forças e decisões que não são da essência do 
farmacêutico. Neste processo, o profissional deixa de ter 
o foco voltado exclusivamente para o usuário e passa a 
ter que pensar também em fornecedores, técnicas de 
venda, marketing e uma série de outras questões que 
extrapolam os conhecimentos adquiridos na faculdade 
de Farmácia”, destaca Erlon Câmara. 

Cerca de 100 farmacêuticos deverão participar do 
1º Capacifar Gestão e Empreendedorismo, em Belo 
Horizonte. O curso, desenvolvido em cinco módulos, é 
voltado principalmente para profissionais interessados 
em abrir seu próprio negócio e farmacêuticos que já são 
donos de estabelecimentos de saúde.

Conhecer para crescer

Capacifar

O C apaci far já capaci tou mai s de 7 mil 
farmacêuticos de todo o Estado nas áreas de 
Análises Clínicas, Farmácia Comunitária e 
Farmácia Hospitalar. Além dele, o Conselho 
também desenvolve o Projeto Diabetes e 
outras parcerias. Estão previstos mais dois 
cursos inéditos: Capacifar Fitoterapia, em 
junho, e Capacifar Farmácia Magistral, em 
agosto. As informações sobre os lançamentos 
serão divulgadas no site do CRF/MG.

das farmácias e
drogarias de
Minas Gerais

são de propriedade
de farmacêuticos

das empresas
no Brasil fecham em

até 5 anos por falta de 
conhecimento em gestão
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Capacitação profissional

Que o farmacêutico é a autoridade máxima em medica-
mentos, ninguém discute. Ele é mais que um simples agente 
promotor da saúde, é o profissional habilitado para informar 
sobre a interação do medicamento com a doença, estabele-
cendo uma relação de confiança com o usuário baseada na 
competência técnica e no respeito mútuo. 

O cenário é ainda mais favorável 
quando a farmácia ou drogaria, que 
são estabelecimentos de saúde, são 
gerenciadas pelos próprios farmacêu-
ticos. A tendência, neste caso, é de uma 
busca ainda maior pela oferta de uma 
assistência farmacêutica plena, fazendo 
com que o estabelecimento se destaque 
dos demais pela eficiência dos serviços 
prestados à população. 

A qualidade do atendimento é o diferencial que dá competi-
tividade aos pequenos estabelecimentos frente às grandes 
redes. Segundo o assessor de Recursos Humanos do 
CRF/MG e psicólogo, Bedsen Rocha, o proprietário que é 
farmacêutico precisa saber incorporar os valores que levam 
a uma boa assistência farmacêutica nos procedimentos 

técnicos administrativos da empresa. “Só o farmacêutico 
que conhece bem o seu negócio sabe selecionar e contratar 
as pessoas certas, alinhadas ao seu perfil de trabalho. 
Identificar os valores que devem ser repassados aos 
clientes, como segurança, qualidade e confiabilidade, é a 
metade do caminho para o sucesso”, esclarece o psicólogo. 

Por outro lado, quem empreende o 
próprio negócio não pode perder de vista 
o quanto o farmacêutico é indispensável 
em todas as etapas relacionadas ao 
medicamento. A atitude empresarial e a 
capacidade de gerar resultados devem 
ser proporcionais ao conhecimento 
técnico e a habilidade para exercê-lo. 

De acordo com o especialista, para fazer a diferença é 
necessário também saber agregar as pessoas em torno de 
uma mesma meta, mostrando-se um elo dentro e fora da 
empresa. E reconhecer que, com a complexidade gerada 
pelos constantes avanços tecnológicos e o aumento da 
exigência por qualidade, é fundamental criar uma rede 
de relacionamentos para buscar informação e auxílio em 
momentos de dificuldade.

O farmacêutico dispensa muito 
mais que medicamento. Ele 
dispensa conhecimento, o que faz 
dele um profissional essencial 
nos estabelecimentos de saúde”.

Bedsen Rocha - psicólogo

Na farmácia de farmacêutico quem ganha é o usuário

O CRF/MG, em parceria com a Associação de 
Farmacêuticos de Araxá, realizou o Projeto 
Diabetes nos dias 30 e 31 de março e 1º de 
abril. O curso foi ministrado na unidade do 
SESI/SENAI de Araxá, reunindo cerca de 30 
profissionais da região e de outras localidades 
do Estado. 

Projeto Diabetes chega a Araxá
No primeiro dia do curso, o assessor de Recursos Humanos do CRF/
MG, Bedsen Rocha, falou sobre a Relação Humana na Farmácia. “É 
fundamental enfatizar a qualidade do atendimento que o farmacêutico 
deve prestar ao paciente, já que este profissional preenche a lacuna 
na saúde no que diz respeito à relação entre o sujeito e o medica-
mento”, explicou o psicólogo. O palestrante Reinaldo Moraes Júnior deu 
continuidade às aulas no sábado, abordando a fisiopatologia e a farmaco-
logia da diabetes e dispositivos utilizados, entre outros aspectos.

O curso também buscou promover a atualização sobre os pontos que 
regulamentam a profissão farmacêutica e outros aspectos necessários 
para seu bom desempenho. O assessor da diretoria do CRF/MG, 
farmacêutico Alisson Brandão, ministrou palestra abordando a legislação, 
sistemas de monitoramento e marketing, além das ferramentas para 
realização da assistência farmacêutica. “Nosso objetivo é mostrar a 
possibilidade de se realizar serviços farmacêuticos de forma simples, 
sendo esse um caminho para se alcançar, gradativamente, a assistência 
farmacêutica plena”, ressaltou.Palestrante Reinaldo Moraes no segundo dia de curso

Características do empreendedor

- Desejo de construir
- Comprometimento
- Persistência

- Inovação/criatividade

- Proatividade
- Espírito de independência
- Disposição / 
  disponibilidade

O CRF/MG realizou, no dia 3 de março, novas capacitações em Análises Clínicas. As aulas foram sobre “A Fisiopatologia dos 
Hormônios” e “A Função Renal e Patologia Associadas”, ministradas pelo farmacêutico Nadilson da Silva Cunha, especialista 
em Análises Clínicas, auditor do Sistema Nacional de Acreditação (DICQ) e coordenador do Centro de Pós-Graduação da 
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC).

Para Nadilson, a iniciativa de capacitação gratuita deve ser seguida por outras entidades. “Projetos como este levam 
conhecimento e atualização a profissionais que não dispõem de recursos para participar de grandes congressos e especia-
lizações pagas”, ressalta.

Farmacêuticos participam de 
capacitações em Análises Clínicas

“Trabalho em drogaria, mas 
sempre goste i de Análises 
Clínicas. A capacitação me dá a 
oportunidade de poder estudar a 
área que eu gosto e quero atuar 

futuramente. ”
Marcus Vinícius Paula Pereira

Farmacêutico

“Na faculdade, a fisiopatologia de 
hormônios é discutida superficialmente. É 
muito boa essa oportunidade de aprender 
coisas novas,  como a dosagem hormonal e os 
cuidados referentes a essa manipulação. ”

Rafael Alves Cardoso
Farmacêutico

A palavra é sua
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Com a nova pactuação do Estado, a 
Vigilância Sanitária da minha cidade 
vai passar a fiscalizar também as 
farmácias de mani pulação. Sei que 
o processo é minucioso, cada inspeção 
dura em média três horas. Precisava 

dessa atualização.
Hyelem Talita

Fiscal sanitária de Coronel Fabriciano

Na minha farmác ia  s omos 4 
farmacêuticos. Por mais atenção que 
tenhamos,  sei que ninguém está livre de 
erros. Trouxe uma das minhas colegas 
para partici par comigo porque sei que 
o conhecimento é fundamental na 

busca pela excelência.
Marcelo Garcez de Carvalho 
Proprietário de farmácia de 
manipulação de Barbacena

Esse curso foi muito importante 
para quem vivencia o dia a dia da 
mani pulação. Precisamos sempre nos 
policiar, checar se estamos fazendo 
tudo como tem que ser feito. Partici pei 
do Fórum de fevereiro e estarei 
sempre presente quando o assunto for 

atualização profissional.
Jussara Cristina de Souza

Farmacêutica de Belo Horizonte 

Atuo na área Magistral há quatro 
meses. Fiquei sabendo do curso pelo site 
do Conselho e fiz questão de partici par. 
Vou dividir o que eu aprendi aqui com 
os meus colegas e implantar algumas 
ferramentas de controle na farmácia 

onde trabalho.
Diego Ferraz Andrade

Farmacêutico de Belo Horizonte

A palavra é suade um curso na capital. Estejam certos que o 
reconhecimento da importância da constante 
atualização de conhecimentos é o primeiro 
passo para a prevenção de erros no nosso 
cotidiano profissional”, destacou. 

Ta m b é m  p a r t i c i p a r a m  d o  e v e n t o  o 
v ice -presidente C laudiney Ferreira,  a 
tesoureira Rigleia Lucena, a vice-presidente da 
Anfarmag/MG, Soraia Moura, e a conselheira 
federal suplente e segunda-secretária da 
Anfarmag/MG, Maria Alícia Ferrero.

Projeto
A palestra sobre prevenção de erros e acidentes 
com medicamentos manipulados integra o 
projeto abrangente de capacitação desenvolvido 
em parceria entre o CRF/MG e a Anfarmag. Em 
fevereiro, foi realizado o I Fórum de Farmácia 
Magistral, que discutiu as boas práticas na 
manipulação. Até o fim de 2012 serão realizadas 
novas atividades com esse mesmo objetivo.

Vilões que 
induzem aos erros:

•	 Incorporação de multitarefas que 
favorecem o esquecimento 

•	 Não observância das boas práticas 
de manipulação

•	 Desatenção aos detalhes 

•	 Subestimação de dúvidas 

•	 Excesso de 
autoconfiança

 “Um erro na manipulação ou uma troca 
de substâncias pode causar danos irrever-
síveis”. A afirmação é do farmacêutico e 
diretor de laboratório de qualidade, Anderson 
Ferreira*, palestrante do curso “Prevenção 
de Erros e Acidente com Medicamentos 
Magistrais”. O evento foi realizado no dia 24 
de abril, na sede do CRF/MG, em parceria 
com a Anfarmag/MG. 

No curso foram debatidos os fatores que 
favorecem o surgimento de erros como os 
ocorridos recentemente envolvendo o uso 
de medicamentos manipulados. Também 
foram discutidas algumas formas farmacêu-
ticas críticas do processo magistral, como: 
diluições especiais, correção de teor e 
umidade de matérias-primas, critérios 

Prevenindo erros em 
medicamentos magistrais

Palestra teve duração de 6 horas e despertou interesse dos participantes

e cálculos para aplicação de fatores de 
correção e equivalência, especificação de 
matéria-prima, sistema de purificação de 
água, utlização racional de equipamentos de 
medição de peso e volume, fracionamento de 
insumos, embalagem e rotulagem. 

Para evitar as falhas, Anderson Ferreira 
sugeriu a simplificação de processos e 
implementação de checklists. O especia-
lista também ressaltou a importância de 
o profissional estar atento às informações 
dos certificados de análises e não punir os 
erros, mas aprender com eles. Nas farmácias 
onde há mais de um farmacêutico atuando 
na manipulação, a dica é premiar sugestões 
e implementações de medidas à prova de 
erros e fortalecer o ensinamento e aplicação 
dessas técnicas.

Em todos os casos, a humildade, segundo 
o farmacêutico, é a principal aliada. “Na 
maior parte das vezes, cometemos falhas 
porque nos sentimos acima de qualquer 
suspeita. Para que isso mude, precisamos ter 
cuidado com o excesso de confiança e nos 
permitirmos a ter dúvidas”, explica Anderson 
Ferreira.

O assunto despertou a atenção dos cerca de 
100 participantes, que vieram de mais de 
30 cidades mineiras. O presidente Vanderlei 
Machado elogiou o interesse dos profis-
sionais, que lotaram o auditório do CRF/MG. 
“Sei que não é fácil parar as atividades do 
dia a dia, em plena terça-feira, para participar 

* Anderson Ferreira é 
farmacêutico-bioquímico 
pós-graduado em Fármacos 
e Medicamentos e 
Tecnologia Farmacêutica, 
especialista em manipulação 
alopática magistral, mestre 
em Ciências Farmacêuticas 
e diretor da Ortofarma 
Laboratório de Controle 
de Qualidade. É também o 
autor dos livros Guia Prático 
da Farmácia Magistral e 
Preparações Orais Líquidas.
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Entrevista

Há muito tempo não se observava um interesse tão evidente por parte 
do CFF em estabelecer contatos com o Congresso Nacional, buscando 
apoio para os Projetos de Lei de interesse da categoria. O que mudou 
nesta gestão? 

O Conselho Federal de Farmácia sempre manteve alguns contatos com 
parlamentares que apresentavam ou estavam diretamente ligados a 
Projetos de Lei de interesse do farmacêutico, seja como relatores ou 
integrantes de comissões. O que eu e meus colegas de Diretoria estamos 
fazendo é estreitar, ainda mais, essa relação com nossas colegas farmacêu-
ticas, senadora Vanessa Grazziotin e a deputada federal Alice Portugal, e 
estender a rede de relacionamentos com outros senadores e deputados 
federais. O objetivo é apresentar os serviços prestados pelo farmacêutico, 
mostrar nossa capacidade de beneficiar a saúde da população e, assim, 
obter o apoio que necessitamos no Congresso Nacional.

Como os Conselhos Regionais podem contribuir com essas iniciativas?

Estreitando suas relações políticas com prefeitos, secretários municipais 
e estaduais de saúde, governadores, deputados estaduais e federais 
e senadores. Com um discurso único e forte mantido pelos Conselhos 
Regionais e Conselho Federal, nossas conquistas estarão cada dia mais 
próximas. 

Sabemos que as categorias mais organizadas conseguem eleger 
representantes no Legislativo capazes de defender seus interesses 
através de leis que os beneficiam. Como os Conselhos Regionais podem 
contribuir para ampliar a inserção do farmacêutico na política?

Ao iniciar as atividades em 2012, a nova diretoria do Conselho Federal de Farmácia 

demonstrou um novo olhar sobre os caminhos que levam à valorização do 

farmacêutico e ampliação do seu espaço profissional. Os primeiros meses foram 

dedicados a trabalhos de diagnóstico e planejamento das atividades da nova gestão, alguns dos quais já estão resultando 

em ações inéditas em favor do desenvolvimento da profissão. Uma delas ocorreu no dia 18 de abril, quando mais de 100 

representantes do setor farmacêutico participaram de um café da manhã histórico no Congresso Nacional em busca de apoio 

parlamentar para a aprovação de projetos de lei de interesse da categoria, a começar pela redução da jornada de trabalho do 

farmacêutico. O encontro, que reuniu entidades historicamente distanciadas por posicionamentos políticos, é prova de que a 

união que está sendo proposta pelo CFF é a melhor maneira de alcançar objetivos comuns. Em entrevista à Farmácia Revista, 

o presidente Walter da Silva Jorge João* fala das principais articulações feitas para preservar os interesses dos mais de 145 

mil farmacêuticos em atividade, nas 74 áreas de atuação da Farmácia. 

É um trabalho grande, com metas a longo prazo, 
e que começa com a informação ao farmacêutico. 
Nós, representantes da categoria, nos Conselhos 
Federal e Regionais, precisamos trabalhar para 
elevar a autoestima do profissional e informá-lo 
sobre a sua capacidade de atuação nos serviços 
públicos e privados de saúde. O farmacêutico 
precisa se reconhecer como profissional de saúde 
e agente transformador da sociedade. A partir daí, 
teremos condições de fortalecer nossas ações 
junto à sociedade e, assim, ampliar a inserção do 
farmacêutico na política.

A multiplicação de cursos de graduação em 
Farmácia, se por um lado aumenta a oferta de 
profissionais, por outro traz o risco de fragilizar 
a qualidade do serviço prestado à população. 
O que os Conselhos podem fazer para ajudar 
a melhorar a qualidade da formação dos 
farmacêuticos?

Durante a Reunião Geral dos Conselhos de 
Farmácia, realizada em março, em Brasília, o 
Grupo de Trabalho Especial sobre Avaliação da 
Educação Farmacêutica (Caef/CFF), representado 
por Danyelle Cristine Marini, com o apoio 
da Assessora da Presidência, Zilamar Costa 

Novos rumos 
no CFF
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Fernandes, apresentou informações sobre a 
educação farmacêutica no Brasil, o número de 
profissionais e o número de postos de trabalho. 
Na opor tunidade, Danyelle Cristine Marini 
destacou a importância da participação dos 
CRF’s na atualização das informações sobre a 
atividade farmacêutica e os cursos oferecidos em 
cada Estado. A intenção é melhorar a qualidade 
do ensino farmacêutico. Para tanto, precisamos 
de uma base de informações para que o trabalho, 
nos Conselhos Regionais, possa ser aplicado 
com eficiência. Assim, o sistema CFF/CRFs pode 
colaborar com o Ministério da Educação, em 
caráter consultivo, para um diagnóstico do ensino 
farmacêutico no País.

O CRF/MG tem oferecido cursos de capacitação 
por toda Minas Gerais, em várias áreas de 
atuação farmacêutica. Como o CFF vê essa 
iniciativa?

A qualidade na formação do profissional pode 
ser verificada nos bons serviços que ele presta, 
ao chegar ao mercado de trabalho e como ele 
é reconhecido pela sociedade. Tenho dito, em 
meus pronunciamentos, que a capacitação é 
o melhor caminho para conquistarmos maior 
reconhecimento por parte da sociedade e por 
nossos legisladores. Nesse sentido, o CFF 
apoia toda instituição que prima pela qualidade 
ao oferecer capacitação ao farmacêutico. 
O Conselho Regional de Minas Gerais é um 
exemplo de instituição que cuida do profissional 
que representa, pois além de orientar quanto 
à atuação, ainda proporciona condições de 
capacitação ao farmacêutico inscrito. 

Assim como o CFF, o CRF/MG tem investido 
em campanhas publicitárias para reforçar a 
imagem do farmacêutico junto à sociedade. Há 
alguma estratégia sendo pensada para unificar 
as campanhas que os Regionais promovem, 
no sentido de dar uma identidade nacional ao 
Farmacêutico?

O ano de 2012 marca a unificação da comuni-
cação do sistema CFF/CRFs. Já demos o primeiro 
passo, na Reunião Geral dos Conselhos, em 
março, quando apresentamos, a todos os 

diretores de Conselhos Regionais, junto com a agência de publicidade que 
venceu o processo licitatório, um plano anual de comunicação. O segundo 
passo foi dado em abril, com uma reunião entre a mesma agência e os 
responsáveis pela comunicação dos Conselhos Regionais com o maior 
número de farmacêuticos inscritos. Minas Gerais esteve presente. O objetivo 
é unificar a comunicação nacional e fortalecer a imagem do farmacêutico 
junto à sociedade. 

Os farmacêuticos mineiros estão se organizando em associações 
regionais e apoiando as ações do CRF/MG como parceiros locais de 
cursos e eventos diversos, numa troca que beneficia o farmacêutico. 
Quais ações o CFF tem feito neste sentido? 

A palavra de ordem da minha gestão à frente do CFF é união. Nesse sentido, 
o Conselho Federal também tem buscado o apoio e a parceria de todas as 
entidades que representam o farmacêutico. Só unidos seremos fortes. 

Temos observado uma crescente entrada de outros profissionais nas 
áreas de atuação não privativas dos farmacêuticos. O que o CFF e os 
Conselhos Regionais podem fazer para diminuir a perda de espaço 
profissional?

Mais uma vez, com informação. Tanto para os farmacêuticos, para que lutem 
por seus direitos de atuação profissional, quanto para os empregadores no 
setor privado, e para os gestores públicos, como secretários municipais e 
estaduais de saúde, governadores e prefeitos para que, na elaboração de 
editais para concursos públicos, saibam do potencial do farmacêutico.
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*  Walter da Silva Jorge João é farmacêutico-bioquímico graduado pela 
Universidade Federal do Pará,  com mestrado em Ciência dos Alimentos e Nutrição 
pelo Instituto Nutrición de Centro America y Panamá. É professor e diretor do 
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará e presidiu o 

Conselho Regional de Farmácia do Estado. Atualmente é presidente do CFF.
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Alunos e ex-alunos celebraram o aniversário da Escola de 
Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). A 
instituição, que completou 173 anos no dia 1º de abril, é a 
mais antiga Escola de Farmácia em toda a América Latina, 
sendo referência em ensino e pesquisa na área.

As comemorações oficiais, realizadas nos dias 23 e 24 
de março, marcaram a transferência das atividades 
acadêmicas do curso de Farmácia para o campus Morro do 
Cruzeiro da UFOP e a transformação do prédio histórico em 
um centro de memórias e convenções. 

“A mudança para o campus nos desperta um sentimento 
de nostalgia por tudo o que foi vivido no centenário prédio 
que abriga as aulas do curso. Mas, ao mesmo tempo, 
nos abre uma grande possibilidade de integração com 
toda a comunidade acadêmica da UFOP, além do uso de 
tecnologias mais avançadas, sendo um grande motivo para 
comemorar”, afirmou a diretora da Escola, Marta de Lana.

Para o reitor da universidade, João Luís Martins, a Escola 
de Farmácia é um símbolo não só para a UFOP, sendo uma 
das bases para sua fundação, mas também para toda a 
sociedade. “Além de uma relevância histórica, a Escola de 
Farmácia tem como característica a formação de excelentes 
profissionais farmacêuticos que buscam contribuir com a 
qualidade da saúde da população, sendo também vanguar-
dista nos projetos de pesquisa na área”, ressaltou o reitor.

Escola de Farmácia da
    UFOP completa

173 anos

Comemoração
O CRF/MG deu apoio ao evento, ajudando a localizar ex-alunos 
da Escola que hoje estão em todo o país. O presidente Vanderlei 
Machado afirmou que o encontro de farmacêuticos é sempre 
importante para que sejam discutidas as dificuldades e as conquistas 
da categoria. “No caso dos ex-alunos da Escola de Farmácia da UFOP, 
a reunião tem um aspecto ainda mais importante, que é o de preser-
vação da história da Farmácia no Brasil,” afirmou o presidente, que 
também é ex- aluno da instituição.

O momento mais emocionante do evento ocorreu durante a sessão 
solene em comemoração ao aniversário da Escola. Foram feitas 
homenagens a ex-alunos, professores e funcionários, as quais 
foram entregues por autoridades acadêmicas, municipais e da 
categoria farmacêutica, entre elas o presidente Vanderlei Machado 
e o conselheiro do CRF/MG, Arthur Maia Amaral, representando o 
presidente do CFF, Walter Jorge João.

Pioneiro
O farmacêutico José Thomaz Martins da Costa, conhecido como 
Thomazinho, é o ex-aluno mais antigo da Escola de Farmácia ainda 
em atividade na profissão. Comemorando 75 anos de formado, ele 
agradeceu a homenagem. “Quando cheguei, senti-me não no meio 
de ex-alunos. Tão grande era a alegria de todos que tive a impressão 
de estar, na verdade, cercado de universitários. Creio que com essa 
felicidade toda, ganhei alguns dias de vida”, brincou o farmacêutico, 
que completou 93 anos em março.

Natural de Nova Era, Thomazinho estudou na UFOP 
de 1935 a 1937. Ele é referência em sua cidade 
desde que fundou a “Farmácia São José”, com a 
ajuda dos pais, há 73 anos.

Com o passar do tempo, o empreendimento foi 
ganhando força, sendo implantadas filiais no 
Vale do Aço. Segundo ele, além do conhecimento 
adquirido durante o curso, a aptidão comercial 
para empreender no setor farmacêutico, além 
da honestidade e amor ao trabalho foram 
fundamentais para a sua realização profissional. 

Após tantos anos de atividade, o farmacêutico 
ainda desempenha um papel singular na cidade 
de Nova Era. Mesmo com a mobilidade compro-
metida, faz questão de acompanhar o cotidiano de 
sua drogaria. “Cuidar da saúde das pessoas reflete 
no meu próprio bem-estar. Faço meu trabalho com 
muito amor e conquistei clientes fieis ao longo 
de tantos anos. Hoje, atendo na farmácia filhos e 
netos de antigos fregueses”, explicou Thomazinho.

Histórico
A Escola de Farmácia da UFOP foi criada em 1839, 
dando início ao primeiro curso da área em toda a 
América Latina. Ouro Preto tornou-se, com isso, 
um dos principais centros de ensino do Brasil, 
recebendo estudantes de diversos estados.

O centenário prédio onde a Escola funciona 
atualmente já foi cenário de importantes episódios 
da história do País e, com a mudança das 
atividades acadêmicas para o campus da UFOP 
este ano, ganhará a função de preservação da 
memória da Escola de Farmácia.

Além de um Museu da Farmácia, o projeto de 
transformar o prédio em um Centro de Memórias e 
Convenções inclui uma Biblioteca de Obras Raras 
e um Acervo Documental da Escola de Farmácia. 
Segundo a diretora da Escola, Marta de Lana, 
parte do processo de preservação já está em 
andamento com a restauração e a digitalização de 
alguns livros. O prédio ainda abrigará a Associação 
de ex-alunos (ASEEFAR), e o segundo andar será 
destinado à realização de eventos.

Thomazinho em foto de formatura no ano 
de 1937. Ao lado, 75 anos depois, recebendo 

homenagem durante sessão solene
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Enzimas são o novo sucesso nas prateleiras de cosméticos
Fonte: Jornal O Tempo

A nova onda de cosméticos no mundo não se apoia mais somente nos antioxidantes. Agora são as enzimas – os compostos – 
tidos como grandes magos da estética – que ganharam o mercado das dietas e as prateleiras de cosméticos nas farmácias. O 
corpo humano contém dois tipos diferentes de enzimas: a metabólica, que é encontrada em todas as células e causa diversos 
tipos de reações químicas, e a digestiva, que é lançada no estômago e no intestino para ajudar na quebra dos alimentos e na 
transformação dos nutrientes. 

Há, ainda, um terceiro tipo de enzima, encontrado em castanhas cruas, frutas e verduras. Quem 
defende a dieta de alimentos crus afirma que, quando ingeridas, as enzimas dos alimentos podem 
ajudar a “pré-digerir” nutrientes – processo que, acreditam os defensores da dieta, faz com que 
o corpo humano utilize menos de suas próprias enzimas, redirecionando energia para outras 
funções, como o reparo de órgãos e a desintoxicação.

O ingrediente também cresce em popularidade entre os produtos de beleza – após anos de 
repouso nas prateleiras de alimentação saudável – como alternativa para esfoliantes ácidos. 
A bromelaína, uma enzima encontrada no abacaxi, e a papaína, encontrada no mamão, por 
exemplo, já são consideradas grandes estrelas nas máscaras faciais clareadoras e em cremes 
noturnos.

Portaria institui criação de grupo de trabalho em prol da Assistência Farmacêutica no SUS
Fonte: Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde (MS) instituiu, por meio de portaria conjunta, um Grupo de Trabalho (GT) 
para discutir e propor diretrizes e estratégias para a qualificação da Assistência Farmacêutica no 
Sistema Único de Saúde, com foco no serviço farmacêutico nas redes assistenciais prioritárias do 
MS. A portaria foi publicada no Diário da União de 13 de março.

O GT discutirá, entre outras propostas, a inclusão do farmacêutico nas Equipes de Saúde da Família. 
Fazem parte do grupo representantes da Secretaria de Atenção à Saúde - SAS/MS, Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS), o Conselho Federal de Farmácia (CFF), a 
Federação Nacional dos Farmacêuticos (FENAFAR), Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico 
(ABENFAR), a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAF), a Associação Brasileira de 
Centros de Informação e Assistência Toxicológica e Toxicologistas Clínicos (ABRACIT), o Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (CONASS), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), e a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA).

Fiocruz passará a produzir droga usada
para evitar rejeição em transplante

Fonte: Portal Veja

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) começou a produzir e distribuir o medicamento tacrolimo, 
utilizado por pacientes que receberam transplante de fígado e rim para evitar que os órgãos 
sejam rejeitados pelo organismo. A droga será distribuída pelo SUS e resultará numa economia 
aos cofres públicos de 240 milhões de reais em cinco anos.

Até o final de 2012, prevê-se uma distribuição de 30 milhões de cápsulas do tracolimo na 
apresentação de 1 miligrama. De acordo com a Fiocruz, o acordo vai beneficiar mais de 25.000 
brasileiros que utilizam o medicamento. O produto será fabricado totalmente em território 
nacional. 

Creme facial
50ml

Novo manual para rotulagem dos medicamentos do Ministério da Saúde
Fonte: Anvisa

A Anvisa lançou o novo Manual de Identidade Visual de Medicamentos. A resolução RDC 21/2012, 
publicada no Diário Oficial da União, define que todos os medicamentos adquiridos pelo Ministério 
da Saúde para distribuição no SUS seguirão o novo padrão visual em suas embalagens. 

Entre as novidades da nova rotulagem está a valorização do nome do princípio ativo do medicamento 
frente ao nome comercial, de forma a estimular os médicos a utilizarem o nome técnico dos produtos. 
O destaque ao nome do princípio ativo também visa facilitar a identificação dos medicamentos, 
prevenindo erros na entrega ou uso destes produtos.

O novo manual reforça a proibição de venda do produto em todas as embalagens, blisters, ampolas, 
cartelas, frascos, entre outros. O objetivo é possibilitar a imediata identificação da origem dos 
medicamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Todos os rótulos trarão informações 
essenciais para garantir o uso correto dos produtos, como via de administração do medicamento, 
forma de conservação e restrição de uso, entre outros.

Os produtores destes medicamentos terão até setembro para alterar as embalagens dos produtos. 
A adequação será verificada pela Anvisa durante o processo de renovação de registro e análise de 
pós-registro.

Estatinas podem aumentar risco para diabetes, diz FDA
Fonte: Folha de São Paulo 

As estatinas, medicamentos usados para baixar os níveis de colesterol, foram ligadas a um risco de 
causar diabetes tipo 2, problemas cognitivos e dores musculares. Essa é a conclusão da FDA (agência 
que regula fármacos e alimentos nos Estados Unidos), que incluiu novos alertas de segurança na bula 
desses medicamentos.

O risco de ter diabetes tipo 2 é maior para quem é obeso e tem pressão, triglicérides e glicose mais 
altas. Uma das possíveis explicações para a relação entre estatinas e diabetes é que o medicamento 
dificulta a ação da insulina e aumenta os níveis de glicose no sangue. Uma saída para diminuir esse 
risco é aderir ao conhecido pacote de mudanças de estilo de vida, que inclui perder peso e fazer exercícios. 

Segundo a FDA, perda de memória e confusão foram observados após o uso de todos os tipos de estatina e em pacientes de 
todas as idades. Mas a agência afirmou que as reações desaparecem assim que o uso é interrompido. Segundo o Departamento 
de Segurança da Divisão de Metabolismo da FDA, o benefício desses medicamentos é indiscutível, mas eles precisam ser 
usados com consciência de seus efeitos colaterais.

Resolução estabelece boas práticas para o funcionamento dos serviços de saúde
Fonte: Anvisa

Os serviços de saúde do país têm até 28 de maio para se adaptarem à RDC 63/2011 da 
Anvisa, que dispõe sobre as condições de boas práticas para seu funcionamento. Os novos 
estabelecimentos ou aqueles que pretendem reiniciar suas atividades já devem atender na 
íntegra todas as exigências contidas na resolução.

O regulamento estabelece que os serviços de saúde devem ser baseados na qualificação, na 
humanização da atenção e gestão, e na redução e controle de riscos aos pacientes e ao meio 
ambiente. As exigências se aplicam aos serviços públicos, privados, filantrópicos, civis ou 
militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa.
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ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NO SAÚDE 
DA FAMÍLIA: AVANÇOS E DESAFIOS

Priscila Soares Ferreira - Farmacêutica-bioquímica graduada pela UFJF
Ana Paula Clemente - Mestre em Bioética

INTRODUÇÃO
No final da década de 80, teve início a implantação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), baseada nos critérios 
de integralidade, igualdade de acesso e gestão 
democrática. Este foi o primeiro modelo a definir a 
Assistência Farmacêutica e a Política de Medicamentos 
como parte integrante das políticas de saúde, possibi-
litando ao farmacêutico não só participar de maneira 
mais efetiva da saúde pública, bem como desenvolver 
formas específicas de tecnologia e prestação de 
serviços envolvendo os medicamentos e seus desdobra-
mentos na área de saúde (Brasil, 1988; Marin et al. 
2003). No entanto, a implementação destas tecnologias 
ainda é incipiente (Araújo et al. 2005). 

A amplitude dos procedimentos atribuídos à assistência 
farmacêutica conduz a uma diversidade de interpre-
tações por parte dos gestores do sistema de saúde. A 
mais freqüente é restringi-la à tecnologia de gestão. 
Apesar de sua importância, esta não deve ser dissociada 
da tecnologia do uso do medicamento, entendida como 
o foco no paciente, e não mais no medicamento, a 
qual exige amplo conhecimento clínico sobre medica-
mentos, habilidade nas relações interpessoais e de 
comunicação com o interlocutor, sujeita às condições 
do local de trabalho e do empregador. Para a implan-
tação da assistência farmacêutica integral, é necessário 
um aprimoramento que possibilite a avaliação de seu 
impacto na qualidade de vida do usuário e na redução 
de custos para o sistema de saúde. No entanto, nas 
unidades de saúde básicas ou distritais, modelos de 
assistência farmacêutica baseados no paciente, e não 
mais no medicamento, são difíceis de serem implan-
tados e avaliados, devido em parte, às condições 
inerentes ao atendimento (Araújo et al., 2005).

O Programa de Saúde da Família (PSF) é considerado o 
ambiente propício para o desenvolvimento de modelos 
de atenção ao paciente e avaliação de seu impacto, uma 
vez que este programa tem como estratégia ações de 
proteção e promoção à saúde dos indivíduos sadios ou 
doentes em seu ambiente familiar por meio de atendi-
mento contínuo e integral (Araújo et al., 2005). Porém, 
mesmo com o apoio do governo federal, do Ministério 
da Saúde e de seus programas de saúde, a assistência 
farmacêutica na atenção básica ainda é um mito.

Revisão bibliográfica e análise sistemática de material já 
elaborado e publicado sobre a atuação do farmacêutico 
na atenção básica no período de 2000 a 2010 é o 
propósito deste artigo. 

Com esse trabalho objetiva-se analisar a importância 
e os desafios da assistência farmacêutica na atenção 
básica por meio dos programas assistenciais do SUS, 
e discutir suas ações, objetivos, dificuldades e eficácia.

como a distribuição de medicamentos ao paciente, sem 
nenhuma orientação farmacêutica (Brandão, 2010). Até 
alguns anos atrás, tentou-se aviltar a profissão, alguns 
pregavam que os farmacêuticos eram dispensáveis 
dentro das farmácias, pois os seus serviços poderiam 
ser realizados por balconistas, como pegar caixinhas 
coloridas e entregá-las ao paciente, segundo relato de 
Jaldo de Souza Santos, presidente do CFF (Brandão, 
2010). Um absurdo, além das dificuldades inerentes ao 
atendimento. 

Unidades Básicas de Saúde sem farmacêutico e a 
ausência de documentação científica que possibilite 
demonstrar aos gestores do sistema público e privado 
que a implementação da Atenção Farmacêutica 
representa investimento e não custo dificulta ainda 
mais a valorização da assistência. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) constituem a 
principal porta de entrada do sistema de assistência 
à saúde estatal em nosso país (Araújo et al., 2008). 
As farmácias nos postos de saúde geralmente estão 
localizadas na saída da unidade e é o último lugar por 
onde o paciente vai passar depois de longa espera pela 
consulta. O ambiente é apertado e sem estrutura para 
atender o paciente. Geralmente, a dispensação é feita 
por uma janela no elo final do processo de atendimento, 
onde deságuam todas as mazelas do sistema. Não há 
uma Atenção Farmacêutica de fato, com o paciente 
sentado para ouvir e tirar dúvidas.

Segundo Araújo et al., 2005, o Programa de Saúde 
da Família é considerado o ambiente propício para o 
desenvolvimento de modelos de atenção ao paciente e 
avaliação de seu impacto, uma vez que este programa 
atende indivíduos sadios ou doentes em seu ambiente 
familiar de forma contínua e integral.

Em um estudo realizado com pacientes após a alta 
hospitalar, foi demonstrado pelos pesquisadores que, 
no domicílio, o usuário apresenta um maior conheci-
mento sobre a terapêutica medicamentosa, do que no 
período de internação hospitalar (Araújo et al., 2008).

No Programa de Saúde da Família a equipe básica ou 
mínima é composta por médico generalista, enfermeiro, 
dentista, auxiliar de enfermagem e agente comunitário 
podendo ser incluídos outros profissionais de saúde 
(Brasil, 1997). Este programa do Ministério da Saúde 
tem como estratégia ações de proteção e promoção 
à saúde dos indivíduos sadios ou doentes, em seu 
ambiente familiar, através de um atendimento contínuo 
e integral, contrapondo-se ao modelo tradicional, 
voltado à doença, ao hospital e às ações curativas. 
O PSF prioriza a família como a fonte e o meio de 
desenvolvimento da saúde, caracterizada pelos hábitos 
e condições individuais e familiares (Araújo et al., 
2005). 

A presença do farmacêutico nesta equipe, responsável 
pelo desenvolvimento de atividades de orientação 
dos pacientes quanto ao uso de medicamentos, 
pode reduzir os problemas relacionados a medica-
mentos (PRM) e contribuir para a utilização racional 
dos mesmos (Araújo et al., 2005). Esta é uma prática 
preventiva que tem como objetivo reduzir o número 
de internações e de intoxicações pelo mau uso dos 
medicamentos. Isso contribui com todo o sistema visto 
que o paciente é beneficiado com a melhoria em sua 
saúde e o município economiza com menos internações 

O FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO BÁSICA
Na prática diária das equipes de saúde são dispensados medicamentos para 
hipertensão, diabetes, anticoncepcionais orais, entre outros. O que acontece 
nestas unidades é que nem sempre o usuário recebe as orientações adequadas, 
ficando isento muitas vezes de informações que deveriam ser repassadas pelo 
farmacêutico. Isso acontece porque a realidade do SUS reflete a ausência do profis-
sional farmacêutico nas unidades básicas e nas Equipes de Saúde da Família - ESF, 
que deveria ser em horário integral. Por outro lado, quando este está presente, nem 
sempre há tempo para esclarecer todas as dúvidas e repassar as informações de 
que os pacientes necessitam.

A primeira vez que a Sociedade Civil Brasileira e o Estado juntaram forças e 
se reuniram para discutir o estabelecimento de uma política de Assistência 
Farmacêutica e de medicamentos, foi no Encontro Nacional de Assistência 
Farmacêutica e Política de Medicamentos, ocorrido em Brasília no ano de 1988. 
Neste evento foram definidas a assistência farmacêutica e a política de medica-
mentos como instrumentos estratégicos na formulação das políticas de saúde 
(Araújo et al., 2005).

Desperdícios com aquisição e armazenamento equivocados de medicamentos, 
intoxicações – muitas vezes, letais – e interações medicamentosas, uso irracional, 
não adesão do paciente ao tratamento, internações hospitalares evitáveis. Estes 
e tantos outros problemas que causam graves prejuízos à saúde dos pacientes e 
ao orçamento das prefeituras poderiam ser resolvidos, se os municípios organi-
zassem seus programas de assistência farmacêutica, acatando recomendações do 
Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Farmácia (CFF) (Brandão, 2010).

A Assistência Farmacêutica não está restrita à produção e distribuição de medica-
mentos, mas abrange um conjunto de procedimentos necessários à promoção, 
prevenção e recuperação da saúde, individual e coletiva, centrada no paciente. 
Com esta concepção, a Assistência Farmacêutica engloba as atividades de 
pesquisa, produção, distribuição, armazenamento, prescrição e dispensação, 
esta última entendida como o ato essencialmente de orientação quanto ao uso 
adequado e farmacovigilância (Encontro Nacional de Assistência Farmacêutica e 
Política de Medicamentos, 1988). Neste mesmo documento, foi definido o papel do 
farmacêutico nesta política: “O farmacêutico ocupa papel-chave nessa assistência, 
na medida em que é o único profissional da equipe de saúde que tem sua formação 
técnico-científica fundamentada na articulação de conhecimentos das áreas 
biológicas e exatas. E como profissional de medicamentos, traz também para essa 
área de atuação conhecimentos de análises clínicas e toxicológicas e de proces-
samento e controle de qualidade de alimentos” (Araújo et al., 2005). A Atenção 
Farmacêutica, prática recente da atividade farmacêutica, prioriza a orientação e o 
acompanhamento farmacoterapêutico e a relação direta entre o farmacêutico e o 
usuário de medicamentos (Pereira & Freitas, 2008).

O farmacêutico deve acima de tudo zelar pelo bom uso dos medicamentos. O papel 
pedagógico e, principalmente, complementar ao trabalho médico é fundamental. 
Dessa forma, a interação médico-farmacêutico é crucial para que os pacientes 
façam o uso adequado de medicamentos e controlem os seus males. Infelizmente, 
a desvalorização do profissional e a falta de planejamento do processo assistencial 
têm afastado esses profissionais e gerado consequências desastrosas, tais como: 
gastos desnecessários, intoxicações, interações medicamentosas e uso de drogas 
em sub-dosagem, entre outros (Starling, 2010).

Muitos municípios perdem dinheiro com desperdício de medicamentos e têm a 
saúde da população comprometida, porque os gestores públicos, por uma questão 
cultural, ou por falta de informação, continuam entendendo a assistência apenas 

hospitalares e o menor desperdício de medicamentos. 

Essa concepção facilita o trabalho integrado de assistência à saúde e o estabeleci-
mento de elos de confiança entre usuários e o profissional de saúde. O conhecimento 
e compreensão do usuário quanto à medicação, por meio da orientação, associados 
ao suporte social fornecido pelas pessoas da família e pela equipe de saúde, são as 
variáveis sociopsicológicas mais importantes para a obediência ou não do regime 
medicamentoso prescrito. Assim, a mudança de atitudes, por parte do paciente em 
relação ao tratamento medicamentoso, depende da informação recebida, do acolhi-
mento e da forma como os pacientes incorporam e refazem o discurso em relação à 
doença e a medicação (Araújo et al., 2008).

Nos idosos e portadores de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, dislipidemias, 
epilepsias e distúrbios mentais, a eficácia do tratamento depende da adesão do 
usuário ambulatorial. Este objetivo pode ser alcançado aumentando o conhecimento 
do usuário a respeito da doença e do medicamento (Araújo et al., 2008).

Segundo Araújo et al., 2005, para avaliar esta proposta, implantou-se, em caráter 
experimental, um programa de Atenção Farmacêutica em um Núcleo de Saúde da 
Família (NSF), localizado no Distrito Sanitário Oeste da Secretaria Municipal da Saúde 
do Município de Ribeirão Preto. O programa atende usuários do NSF em suas necessi-
dades relacionadas aos medicamentos. Através do atendimento farmacêutico e 
seguimento farmacoterapêutico procura-se identificar as relações de cada indivíduo 
com os medicamentos, os problemas a eles relacionados, definindo planos para o 
uso correto dos mesmos. Os resultados iniciais sugerem que neste ambiente pode 
ser desenvolvido adequadamente o serviço farmacêutico centrado no usuário, e não 
no medicamento, com possibilidade de acompanhamento e avaliação do serviço, 
criando um espaço adequado para a redefinição da assistência farmacêutica, com 
novas possibilidades para o profissional farmacêutico e para o usuário.

No município de Santana do Paraíso, localizado em Minas Gerais, foi implantado um 
programa semelhante que teve início no mês de agosto de 2009 e suas atividades 
foram encerradas em maio de 2010, nove meses depois, por motivos político-adminis-
trativos. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi criado em 2008, pela 
Portaria Nº 154, de 24 de Janeiro de 2008, com o objetivo de ampliar a abrangência e 
o escopo das ações da atenção básica. A equipe deve ser composta por profissionais 
de diferentes áreas de conhecimento e atuar em parceria com os profissionais das 
Equipes Saúde da Família - ESF, compartilhando as práticas em saúde nas equipes e 
na unidade na qual o NASF está cadastrado (Brasil, 2008).

O NASF deverá ser composto por, no mínimo cinco profissionais de nível superior de 
ocupações não-coincidentes, como: Médico Acupunturista; Assistente Social; Profis-
sional da Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico 
Ginecologista; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico 
Psiquiatra; e Terapeuta Ocupacional (Brasil, 2008).

A equipe de Minas Gerais era composta por profissionais de áreas convergentes tais 
como a psicologia, a farmácia, a nutrição, a educação física, a fonoaudiologia e a 
assistência social. 

O NASF implantado em MG e o NSF de Ribeirão Preto possuem semelhanças em 
relação aos resultados iniciais, ambos sugerem que neste ambiente, pode ser 
desenvolvido o acompanhamento farmacoterapêutico centrado no usuário com 
possibilidade de acompanhamento e avaliação do serviço, criando um espaço 
adequado para a redefinição da assistência farmacêutica e novas possibilidades para 
o profissional farmacêutico e para o usuário, criando planos para o uso correto dos 
medicamentos, atendendo o paciente em domicílio e com tranquilidade. 

Os programas divergem, entretanto, em relação à continuidade, devido às frágeis 
relações trabalhistas da prefeitura e a falta de acompanhamento e avaliação do 
programa. Os profissionais reclamavam da falta de uma coordenação do programa, 
que não foi explicado aos pacientes, nem aos profissionais das unidades. Não 
possuíam uma sede, nem material, tendo que trabalhar com meios próprios: papel, 
lápis, caneta, carro, acompanhamento do agente de saúde, entre outros. As funções 
de cada um não eram bem entendidas e a população recebeu a equipe com muita 
surpresa e curiosidade, porém, com pouca informação sobre o que seria oferecido.

Outro relato de farmacêutico do NASF no município de Ipatinga, Minas Gerais, traduz 
o desapontamento dos profissionais farmacêuticos: “o NASF em Ipatinga completou 
um ano de criação, passamos por tudo isso que você relatou. Ainda hoje sofremos 
com a total falta de recursos, como automóveis e materiais para trabalho, além disso, 
não há infra-estrutura adequada (espaço físico mesmo), temos que recorrer a igrejas 
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A ação do farmacêutico no SUS vai da garantia do estoque à dispensação orientada do medicamento 

A atuação no SUS é uma das atividades mais desafiadoras 
para o profissional de Farmácia. É preciso envolvimento e 
muita responsabilidade na realização do trabalho, caracte-
rísticas inerentes da farmacêutica Jamylle Batista Borges. 
Ela compõe a equipe multiprofissional do Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF) da região centro-sul de Belo 
Horizonte, realizando atividades técnico-gerenciais e 
assistenciais em cinco Centros de Saúde. 

A farmacêutica explica que sua função vai desde a organi-
zação da farmácia local e seu controle de estoque, até a 
esquematização do plano terapêutico do paciente ali 
atendido e o seu acompanhamento. “O farmacêutico traz 
para a equipe multiprofissional de saúde um novo olhar e 
um conhecimento bastante específico, sendo fundamental 
para a promoção do uso racional de medicamentos”, afirma.

Entre as atividades gerenciais, a profissional destaca como 
prioritária a realização do inventário quinzenal sobre o 
controle de estoque de cada Centro de Saúde. 

Ao verificar a quantidade de medicamento existente nas 
prateleiras, os dados são lançados no sistema operacional 

da rede municipal de saúde e ali é feito o registro de tudo 
o que saiu, e o que ainda permanece na farmácia local. 
Se o estoque de determinado medicamento está baixo, a 
farmacêutica requisita a reposição à Farmácia Distrital.

Jamylle Borges revela que um dos maiores desafios do 
profissional na saúde pública é fazer com que o tratamento 
não seja interrompido antes do tempo determinado. 
Para isso, é preciso muita dedicação. Além de explicar os 
documentos necessários para o acesso ao medicamento, 
sua composição, posologia, reações adversas e formas de 
armazenamento, a farmacêutica busca um contato mais 
próximo com o paciente. “Acho importante a visita domiciliar, 
pois através dela conheço a rotina, o ambiente, a dinâmica 
familiar, e ainda consigo ver se realmente a pessoa toma 
ou não outro medicamento. Todos esses fatores podem 
interferir no tratamento e controle da doença”, explica.

Para os pacientes com algum tipo de limitação, o trabalho 
é feito de forma específica, se adequando às necessidades 
de cada um. Um analfabeto, por exemplo, passa por uma 
espécie de treinamento de identificação de figuras para 
conseguir compreender os horários corretos para tomar os 
medicamentos. Nesse caso, até mesmo as embalagens são 
diferenciadas, facilitando a distinção pelo paciente.

Segundo a farmacêutica, é fundamental a constante 
capacitação dos funcionários e um entrosamento de toda 
a equipe para que o NASF funcione de forma eficiente. Os 
profissionais se reúnem mensalmente com as equipes de 
Saúde da Família e, a partir disso, são analisados os casos 
que merecem mais atenção e discutido o melhor tratamento 
e a melhor abordagem a cada paciente.

Jamylle Borges durante atendimento à usuária do Centro de Saúde Menino Jesus, em BH

A farmácia é o ponto de conflito do Centro 
de Saúde. Por isso é preciso ficar atento para 

que a reposição do medicamento seja feita 
antes que ele falte ao paciente.

Jamylle Batista Borges - farmacêutica

e escolas da comunidade para realizar os grupos e atividades. O NASF é subapro-
veitado pelas equipes de PSF que não entendem nosso papel de suporte, sendo 
assim, nós mesmos temos que criar nossa demanda, o que é um erro”. Continua: 
“Com o tempo, percebi que alguns profissionais acabaram se desmotivando, por 
todas as dificuldades para o desenvolvimento do trabalho, e pior, a falta de reconhe-
cimento das equipes de PSF que, como você já presenciou, simplesmente não sabem 
o que é NASF. Hoje os farmacêuticos estão exercendo outra função na prefeitura que 
convocou mais profissionais e delegou um farmacêutico para cada unidade de saúde 
para atuar nas farmácias dos postos, pessoalmente acho uma pena porque entendo 
que o papel do farmacêutico no NASF é importantíssimo e a população carece disso, 
mas por outro lado me sinto mais valorizado e útil agora. Estamos atuando agora 
na organização da assistência farmacêutica em Ipatinga, que até então, era pratica-
mente, inexistente”.

No centro da torrente de transformações, está a busca por um farmacêutico com 
múltiplas habilidades e conhecimentos técnicos e científicos e também, afinado com 
as demandas que emanam da sociedade dos sistemas público e privado de saúde. 
Especialistas falam de um profissional que seja dotado de um viés humanístico, da 
consciência de que é um ente parte de uma coletividade com a qual interage e à qual 
deve oferecer serviços qualificados (Brandão, 2010).

Ainda segundo Brandão, 2010, os profissionais vislumbram mudanças no modelo 
pedagógico que apontem para uma obrigatória e peremptória expansão da fronteira 
farmacêutica. Fronteira cuja linha do horizonte seja a qualificação, a competência, 
a excelência profissional. Ou seja, a fronteira é a qualidade para enfrentar os 
novos desafios, as novas demandas sanitárias, sociais e mercadológicas. Cabe às 
instituições de ensino, preparar os novos profissionais para assumir papéis diferentes 
e relevantes. A qualificação profissional é o principal caminho para os farmacêuticos 
resgatarem o espaço e a auto-estima que perderam.

De modo geral, entende-se que um serviço de boa qualidade é aquele que cumpre os 
requisitos estabelecidos de acordo com os recursos disponíveis, obtendo o máximo 
benefício, com o mínimo risco para a saúde, proporcionando o bem-estar aos usuários 
(Araújo et al., 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que a relação direta, orientação e acompanhamento do usuário do 
medicamento seja o momento mais importante no trabalho do farmacêutico, pois 
este é o profissional detentor privilegiado do conhecimento sobre os medicamentos. 
Porém, essa atividade pode ser considerada ainda incipiente no serviço público de 
saúde, devido a dificuldades dos profissionais em traduzir o conhecimento formal para 
atividades junto ao público, conseqüentemente, estabelecer parâmetros de avaliação 
de seu impacto na qualidade do serviço e na melhoria da saúde da população (Araújo 
et al., 2008). 

As condições inerentes ao atendimento, a questão cultural, interesses políticos, a 
fragilidade dos contratos trabalhistas e a falta de preparo dos profissionais farmacêu-
ticos refletem bem os problemas enfrentados pela Assistência Farmacêutica no 
Brasil. Porém, nenhum deles é estático ou sem solução, basta a boa vontade política 
e bons profissionais, isto é, o querer fazer político, com avaliação dos resultados, e 
uma reorganização do processo assistencial, aproveitando todo o potencial de cada 
profissional de saúde. Além da divulgação dos programas para a população.

Em 11 de novembro de 2010, o Conselho Federal de Farmácia comemorou 50 anos, 
e muitas foram as conquistas. Neste tempo, foram mais de 500 resoluções votadas e 
aprovadas, e 74 delas versam sobre as atividades do farmacêutico. Isso é uma grande 
conquista para a profissão. E todos os farmacêuticos têm à sua frente o desafio de 
levar a saúde a todos e promover o uso racional de medicamentos (Walter, 2010).

Nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), falta esclarecimento aos profis-
sionais e a população sobre o papel dos Núcleos e quais as atividades que o 
farmacêutico pode exercer nesses espaços. É difícil mensurar o trabalho realizado 
por estes profissionais que atuam nos NASF, as boas experiências, os resultados 
concretos e os bons trabalhos de assistência farmacêutica prestados no município 
(Brandão, 2010). Não há um meio de avaliação e a Portaria 154 é generalista e deixa 
muitas dúvidas sobre o que pode ser feito.

A prática clínica sem a fundamentação da evidência externa corre o risco de tornar-se 
desatualizada e não-racional, em detrimento dos pacientes. Porém, o conservado-

rismo e o comodismo fazem com que perdurem práticas 
estabelecidas, mesmo que estas sejam ineficazes 
(Hoefler & Salgues, 2010). 

Torna-se primordial que as instituições de ensino 
farmacêutico promovam adaptações curriculares, de 
modo a fornecer o conhecimento formal necessário ao 
desempenho desta atividade (Pereira & Freitas, 2008).

O acompanhamento farmacológ ico pode ser 
considerado uma das intervenções com melhor relação 
custo-benefício no sistema de cuidado à saúde, em se 
tratando de evitar reações adversas, interações com 
alimentos e intoxicações. E pode contribuir para a 
economia e para a diminuição das internações. Quem 
tem estes conhecimentos é o farmacêutico, e ele está 
presente nas farmácias para orientar o paciente não 
apenas sobre o uso racional de medicamentos, mas no 
âmbito da atenção primária.

Na maioria dos países desenvolvidos a Atenção 
Farmacêutica já é realidade e tem demonstrado ser 
eficaz na redução de agravamentos dos portadores 
de patologias crônicas e de custos para o sistema de 
saúde (Pereira & Freitas, 2008).

A singularidade de autores e de experiências exitosas 
pode ser explicada pela assistência farmacêutica 
na atenção básica ter iniciado a poucos anos e aos 
programas de saúde relativamente novos: PSF (1997) 
e NASF (2008). Por isso faz-se necessário maior 
investimento e pesquisa nessa área para maior 
aprofundamento do assunto.

PALAVRAS-CHAVE
Assistência farmacêutica; saúde da família; atuação do 
farmacêutico.
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Campanha da Fraternidade

Que bom o Conselho Regional de Farmácia do Estado 
de Minas Gerais se colocar disponível para apoiar a 
promoção da boa saúde, conforme vem sempre fazendo, 
em apoio à Campanha da Fraternidade deste ano, que 
trata do tema da saúde pública. De fato, a união nos 
envolve na batalha pela boa saúde de nosso povo: “Que 
a saúde se difunda sobre a terra”, conforme o lema da 
Campanha. Ficamos muito contentes com esta iniciativa 
de respaldo à promoção da Campanha.

D. José Alberto Moura
Presidente do Regional Leste 2 da CNBB (por carta)

Projeto Diabetes

Gostaria de parabenizar pela capacitação que recebemos 
em Araxá. Eu gostei muito da parte de legislação. 

Farmo Diogo de Oliveira Santos – CRF/MG 27098 (por email)

Queríamos parabenizar pela excelente capacitação em 
Araxá, foi de grande valor para mim e minha esposa. Já 
estamos colocando em prática muito do que aprendemos. 
Parabéns, muito sucesso, que Deus ilumine vocês nessa 
caminhada. 

Daniel César Resende e Josimar Cristina dos Santos 
Resende – (por email)

Capacifar

Venho, através deste, parabenizar a diretoria pelos 
projetos de capacitação farmacêutica. Participei do 
Capacifar Lavras e fiquei admirada com a qualidade das 
aulas e dos assuntos, além da valiosa aproximação dos 
farmacêuticos com o Conselho Regional de Farmácia. 
Continuem com esse e que mais projetos possam surgir. 

Paula Renata Arruda Rodrigues – CRF/MG 17403 (por email)

Gostaria de parabenizar o Conselho Regional de Farmacia 
de Minas Gerais pelo projeto Capacifar. Participei da 
capacitaçao em Montes Claros, os temas foram ótimos e 
de grande ajuda, pois esclareceram dúvidas do nosso dia 
a dia profissional. Parabéns a todos!

Adriana Fernandes Ribeiro – CRF/MG 24441 (via Fale Conosco)

Normas Farmacêuticas

O livreto de Normas Farmacêuticas apresenta-se de uma 
forma bem acessível e esclarecedora para quaisquer 
dúvidas que possam existir, sendo de grande importância 
dentro de uma drogaria. Fico agradecida pela atenção 
dispensada.

Cristiane Silva – CRF/MG 10582 (via Fale Conosco)

O CRF/MG apoia o tema da Campanha da Fraternidade 2012 e se 
colocou à disposição para ministrar palestras sobre a importância da 
assistência farmacêutica no SUS.
Participe você também!
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