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06 – Prêmio Professor Lúcio Guedes 
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reivindicar reajuste do valor que o 
SUS paga pelos exames laboratoriais 
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medicamentos clandestinos
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Esta edição da Farmácia Revista traz a cobertura completa do 12º CFBMG, que já é considerado um dos 
principais eventos farmacêuticos do país. A reportagem apresenta os destaques da programação e a avaliação 
de congressistas, palestrantes e autoridades que prestigiaram os três dias do evento. 

Também registra a articulação feita junto à Secretaria de Estado de Saúde e ao Conselho Estadual de Saúde 
no sentido de preservar o espaço do farmacêutico nas unidades públicas de saúde. Graças à intervenção 
do CRF/MG, a Deliberação 3792/13 está sendo revisada, evitando um retrocesso na política de assistência 
farmacêutica do Estado. 

Valorizar o farmacêutico tem sido a principal bandeira do Conselho. São três frentes de ação: articulação 
política, busca de espaço na imprensa e oferta permanente de capacitação profissional. Confira cada uma 
dessas ações nas páginas a seguir. Boa leitura!

Foto: Luiza Godoy
Arte: Luiz Cotta

Capa:
12o CFBMG se consolida 
como um dos principais 
eventos farmacêuticos 
do País ao reunir 
profissionais de mais de 
700 municípios diferentes
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Com a Palavra

Julho
• Rede Minas, no dia 18, sobre Fitoterapia

• Rádio Itatiaia, no dia 19, sobre o 12º CFBMG

• MGTV 1ª Edição, da Rede 
Globo, no dia 22, sobre correto 
armazenamento dos medicamentos

Conselho 
na Mídia

MINUTO DO FARMACÊUTICO NA RÁDIO ITATIAIA

Ouça e participe enviando sugestões de temas para comunicacao@crfmg.org.br

Programa Acyr Antão, entre 9h a 10 h
Programa Rádio Vivo, entre 10 h e 11h30

Programa Chamada Geral, entre 13h e 14h

Ser farmacêutico é um título que se conquista com muito 
esforço. É dedicar-se. É amar as pessoas, pesquisar e 
aprender para melhor atender às suas necessidades. Os 
longos anos dedicados ao estudo dão ao farmacêutico 
uma ampla formação técnica e humana, qualifi cando-o 
para atuar em inúmeras ações de apoio à população. Por 
isso, ele é tão essencial. 

O farmacêutico se faz necessário em todas as equipes 
de saúde. É articulador, mantendo trânsito livre com os 
demais profi ssionais de saúde em prol da promoção e 
recuperação do bem-estar da população. Cabe somente 
a ele defi nir a amplitude do seu raio de atuação, seja na 
atenção básica, nos cargos gerenciais ou em qualquer 
uma das tantas áreas regulamentadas. 

Nós, do Conselho de Farmácia, entendemos que onde 
tem medicamento tem que ter farmacêutico. É um 
direito da população. Por isso lutamos tanto por mais 
reconhecimento profi ssional. Encabeçamos várias lutas 
junto aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no 
sentido de preservar e ampliar o espaço e participação 
do farmacêutico. 

Nossa mais recente articulação foi contra a Resolução 
CIB/SUS 3792/2013, que dá margem para que os 
municípios reduzam o número de farmacêuticos atuantes 
no sistema público. O CRF/MG alertou a Secretaria 
de Estado de Saúde sobre o retrocesso que a medida 
representaria à política de assistência farmacêutica 
praticada em Minas Gerais e, juntamente com o 
Conselho Estadual de Saúde, do qual também faço parte 
da mesa-diretora, conseguimos fazer com que o Estado 
reavaliasse sua posição. 

Temos atuado intensamente no enfrentamento das 
questões que dizem respeito à profi ssão. Hoje, a categoria 
farmacêutica pode se orgulhar de ser representada por 
uma entidade sólida, forte e respeitada. O CRF/MG é 
consciente de suas responsabilidades e vai continuar 
trabalhando para garantir que a população tenha acesso 
ao farmacêutico e a todos os benefícios que a atuação 
dele pode trazer. Nosso principal objetivo é proteger a 
sociedade e fortalecer a profi ssão. 

farmacêutico 
Lugar de

é em todo lugar

Rigleia Lucena
Tesoureira
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Prêmio Lúcio 
Guedes Barra

A Carteira de Identidade Profissional (CIP) é um dos 
documentos mais importantes para o farmacêutico. Com 
ela, a inscrição no CRF/MG passa a ser defi nitiva, marcando 
o início da carreira do profissional. Reconhecendo a 
importância desse momento, o Conselho realiza Soleni-
dades de Entrega de Carteiras, nas quais o farmacêutico 
recebe o documento das mãos de diretores e represen-
tantes da entidade.

Em 26 de agosto, mais de 50 farmacêuticos receberam o 
documento em cerimônia realizada no auditório da nova 
sede do Conselho em Belo Horizonte. O presidente Vanderlei 
Machado deu as boas vindas aos colegas. “O CRF/MG, 
agora em novo endereço, continua de portas abertas para 
os farmacêuticos de Minas Gerais. Sintam-se em casa, pois 
ela é de vocês”.

O signifi cado da Carteira de Identidade Profi ssional não é 
especial apenas para os farmacêuticos, mas também para 
aqueles que fazem parte ou acompanharam a trajetória do 
profi ssional. É o caso do vice-presidente Claudiney Ferreira, 
que, na ocasião, pôde entregar as CIPs para alguns de seus 
ex-alunos. “Não existe emoção maior do que a certeza do 

“Estou feliz em dobro por receber a 
CIP hoje,  com a presença da minha 
mãe,  que também é farmacêutica. 
A palestra foi muito importante e 
reforçou que precisamos estar sempre 
em  alerta,   pois a falsificação nem 
sempre é fácil de ser percebida.”
Emiliana Lacerda 
Farmacêutica de Ouro Branco

“Hoje sinto que realizei uma conquista. 
Além de receber a CIP,   uma etapa 
cumprida como farmacêutico,  aprendi 
dicas que serão muito importantes em 
minha vida como profissional. São 
atitudes pequenas,  mas que fazem toda 
diferença para nos respaldar de fraudes.”
Raony Ferreira
Farmacêutico em Belo Horizonte

A palavra é sua

Farmacêuticos recebem CIP em BH
trabalho cumprido. Agora, os estudantes para quem dei 
aula são farmacêuticos e irão colocar em prática tudo que 
aprenderam em sala de aula. Estou emocionado também 
por ter entregue a Carteira para Raony Ferreira, que agora 
além de meu sobrinho, é meu colega farmacêutico”.

Responsabilidade criminal do farmacêutico
Toda Solenidade de Entrega de Carteiras conta com uma 
palestra para conscientizar os farmacêuticos sobre as 
responsabilidades que envolvem o seu exercício profis-
sional. No dia 26, o palestrante foi o delegado da Polícia 
Federal e ex-chefe de Inteligência da Anvisa, Adilson 
Bezerra. Ele falou sobre o papel do farmacêutico em relação 
ao comércio clandestino de medicamentos.

“A discussão do tema é de extrema importância, pois alerta 
os profi ssionais sobre as consequências no caso de fraudes 
em medicamentos. Devemos sempre zelar pelo melhor na 
saúde pública”. O palestrante também deu dicas de como 
o farmacêutico deve se comportar diante da suspeita de 
fraudes, além de citar as atitudes que devem ser tomadas, 
evitando problemas provocados por essas situações.

Inscrições pela área “Instituição de Ensino”, no site www.crfmg.org.br

Por reconhecer que as 
experiências vividas no 
p er ío do  da  g r aduaç ão 

são fundamentais para a 
formação profissional e ética 

do farmacêutico, o CRF/MG criou o 
Prêmio Professor Lúcio Guedes Barra, um instrumento de 
estímulo aos acadêmicos de Farmácia de Minas Gerais. O 
objetivo é prestigiar o aluno de destaque de cada turma por 
seu comprometimento com os estudos e com o futuro da 
profi ssão.

O estudante agraciado será escolhido pela própria 
instituição de ensino e deve apresentar características 
semelhantes às do farmacêutico Lúcio Guedes Barra, que 
dá nome ao prêmio. Secretário-geral do CRF/MG, afastado 
por motivos de saúde desde outubro de 2012, professor 
Lúcio dedicou 41 anos ao ensino farmacêutico, estando à 
frente das principais lutas em favor do reconhecimento e 
valorização da profi ssão. 

Entre os critérios para seleção do acadêmico estão a 
conduta ética, a assiduidade e comprometimento com os 
estudos, e o bom relacionamento com o corpo docente 
e discente da instituição. Nas palavras do presidente 
Vanderlei Machado, o homenageado deve ser “exemplo de 
futuro profi ssional para os demais colegas”.

A premiação será entregue por um representante do 
Conselho durante a cerimônia de colação de grau dos novos 
profissionais, sem custo para as instituições de ensino. 
“Nosso objetivo é acolher e valorizar o futuro farmacêutico 
que irá ingressar no mercado de trabalho para que seja 
consciente de seu papel social na promoção da saúde 
e tenha o CRF/MG como sua segunda casa”, afirma o 
vice-presidente Claudiney Ferreira.

Para que os estudantes tenham a oportunidade de 
participar da premiação, o coordenador do curso 
precisa realizar o cadastro no site www.crfmg.org.
br, na área “Instituição de Ensino”, preenchendo as 
informações solicitadas e mantendo atualizados os 
dados dos formandos de cada período.

Um exemplo de farmacêutico
A busca pela excelência do ensino farmacêutico 
motivou o profi ssional Lúcio Guedes a dedicar mais de 
quatro décadas à formação de futuros profi ssionais. 
Ainda como aluno da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, foi presidente do Diretório Acadêmico do curso 
de Farmácia. 

Hoje, aos 70 anos, é portador de um extenso currículo 
dedicado ao Ensino e Gestão. Foi cinco vezes diretor 
e duas vezes vice-diretor da Faculdade de Farmácia 
da UFJF; gestor das duas farmácias universitárias 
e supervisor da residência em Farmácia junto ao 
departamento farmacêutico da instituição; exerceu 
atividades como Pró-reitor de Planejamento e de 
Extensão e supervisor dos estágios curriculares de 
Farmácia, e de Indústria de Medicamentos da univer-
sidade; foi assessor de gabinete do reitor da UFJF, 
responsável pelo Museu de Farmácia e presidente 
do Conselho de Curadores da Fundação do Hospital 
Universitário.

A dedicação à profissão foi além do trabalho na 
universidade, presidindo a Sociedade de Farmácia e 
Bioquímica de Juiz de Fora e à frente do CRF/MG, como 
secretário-geral. Em 2012, professor Lúcio foi homena-
geado com a Comenda do Mérito Farmacêutico, maior 
honraria concedida no setor farmacêutico brasileiro.

formação profissional e ética 
do farmacêutico, o CRF/MG criou o 

Gestão
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CRF/MG estimula o fortalecimento 
das Práticas Integrativas

Diretora Rigleia Lucena representa Conselho de Saúde

Defender a implementação da 
Polít ica Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares 
(PIC) nos municípios mineiros. 
Com esse objetivo, gestores do 
SUS, profissionais da saúde e 
de outras áreas par ticiparam 
do I Fórum Estadual de Práticas 
Integrativas e Complementares 
de Minas Gerais e o I Seminário 
Sudeste de Práticas Integrativas e 
Complementares. Promovido entre 
os dias 20 e 22 de agosto pela 
Secretaria de Estado de Saúde, o 
evento contou com a participação 
de representantes das comissões 
assessoras de Homeopatia e 
Fitoterapia do CRF/MG.

Integrando a mesa de abertura 
ao lado do secretário-adjunto de 
Saúde, Francisco Antônio Tavares 
Júnior e a Superintendente de 
Assistência Farmacêutica, Renata 

Macedo, o presidente Vanderlei 
Machado ressaltou que práticas 
como acupuntura, homeopatia e 
fitoterapia vêm sendo exercidas 
há milhares de anos, em todo o 
mundo, servindo como importante 
recurso terapêutico. Mas, segundo 
ele, nem todos os profissionais 
e a própria população têm a real 
consciência da importância destas 
atividades. 

“Infelizmente, o baixo reconheci-
mento ainda é um desafio a ser 
superado em todo o Brasil. Nós, do 
Conselho de Farmácia, sabemos 
disso. Por isso fazemos questão de 
disponibilizar nossas comissões 
assessoras para contribuir com 
discussões como estas”, destacou 
Vanderlei Machado. Ele se referia 
às palestras sobre fitoterapia 
e homeopatia, constantes na 
programação do evento, que foram 

O segundo dia do I Fórum Estadual de Práticas Integrativas e I Seminário Sudeste de Práticas Integrativas contou 
com a participação da tesoureira do CRF/MG e membro do Conselho Estadual de Saúde (CES-MG), Rigleia Lucena. Na 
oportunidade, a tesoureira participou de uma roda de conversa cujo tema era o papel da população na garantia do 
acesso às Práticas Integrativas e Complementares, representando o CRF/MG e o CES-MG. 

Integrantes de entidades de saúde regionais e nacionais debateram tópicos relacionados ao controle social e sua 
infl uência na implantação das Práticas Integrativas Complementares no sistema público do Brasil. Rigleia Lucena 
ressaltou a importância dessas discussões para o fortalecimento das PICs. “Nesse evento, contamos com a presença 
de profi ssionais de diferentes locais e áreas de atuação. Assim, a troca de experiências torna-se rica, fazendo com 
que a inserção das Práticas Integrativas no SUS avance cada vez mais. Mas não basta implantar. É preciso avaliar 
os resultados e aperfeiçoar os procedimentos para que a população realmente possa usufruir de tudo o que essas 
importantes opções terapêuticas têm a oferecer”, comenta.

Atualmente, o preço pago por um exame de 
glicose, por exemplo, é de R$ 1,85, valor que 
sequer cobre as despesas com a realização 
do procedimento. “A proposta é envolver todas 
as instâncias que possam fazer pressão junto 
ao Ministério da Saúde pela rediscussão dos 
valores pagos aos laboratórios, o que vai 
garantir a sustentabilidade e a qualidade desses 
serviços essenciais aos usuários do SUS”, 
reforçou também a integrante do GT, Lenira da 
Silva Costa, conselheira federal pelo Rio Grande 
do Norte. 

Movimento Saúde + 10
O protesto por reajuste na tabela do SUS foi 
realizado junto com a entrega das mais de 1,8 
milhões de assinaturas de apoio ao projeto de lei 
que destina 10% das receitas correntes brutas 
da União para o SUS. As assinaturas foram 
recolhidas pelo Movimento Nacional em Defesa 
da Saúde Pública, conhecido como Saúde + 
10. O CRF/MG ajudou na coleta, divulgando 
o abaixo-assinado para os farmacêuticos de 
Minas Gerais. O movimento é integrado por 
mais de 100 entidades, entre elas o Conselho 
Nacional de Saúde, a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil e a OAB.

* Com informações do CFF

Há quase 20 anos sem 
reajuste,  os procedi -
mentos laborator iais 
previstos na tabela do 
SUS voltaram à pauta de 
discussão dos farmacêu-
ticos com parlamentares 
federais. Representantes 
do setor de Análises 
Clínicas de todo o Brasil 

fizeram um manifesto na Câmara dos Deputados, no dia 6 de 
agosto, para pedir a atualização da tabela. 

O presidente Vanderlei Machado representou os farmacêu-
ticos mineiros que atuam no segmento. “Setenta por cento dos 
diagnósticos médicos e decisões clínicas se baseiam em exames 
realizados pelos laboratórios. Isso só reforça a importância do 
setor de Análises Clínicas para a saúde da população. O CRF/MG 
continuará ativo nas movimentações para conseguir um reajuste 
digno para os procedimentos de farmacêuticos que atuam na 
saúde pública”, ressaltou Vanderlei Machado, que também é 
empresário do setor há 40 anos.

Os analistas clínicos consideram a revisão dos valores uma 
necessidade urgente. “Se nada for feito, a população, infeliz-
mente, correrá o risco de perder em qualidade e quantidade 
dos serviços prestados”, comentou o coordenador do Grupo de 
Trabalho (GT) sobre Análises Clínicas do CFF e conselheiro federal 
pela Bahia, Mário Martinelli Júnior. 

Reajuste já!*

Analistas clínicos protestam em Brasília pela revisão dos valores 
que o SUS paga pelos exames laboratoriais; presidente do CRF/MG 

representa os farmacêuticos mineiros na mobilização nacional

Há quase 20 anos sem 
reajuste,  os procedi -
mentos laborator iais 
previstos na tabela do 
SUS voltaram à pauta de 
discussão dos farmacêu-
ticos com parlamentares 
federais. Representantes 
do setor de Análises 

Henrique Henriques ministrando palestra sobre Homeopatia

Sérgio Ribeiro ministrando palestra sobre Fitoterapia

ministradas pelos farmacêuticos Sérgio 
Ribeiro Cardoso e Henrique Marquez 
Henriques, coordenadores das referidas 
comissões.Foto: CFF

Presidente Vanderlei Machado (esq.), 
durante manifestação em Brasília
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BALANCETES PATRIMONIAIS - 1º SEMESTRE 2013/2012

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

BALANCETES ORÇAMENTÁRIOS - 1º SEMESTRE 2013/2012

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

CRF/MG completa 52 anos
A entidade que representa milhares de farmacêuticos 
de Minas Gerais completou, no dia 23 de agosto, 52 
anos. Ano após ano, o Conselho Regional de Farmácia 
vem conquistando mais reconhecimento para a categoria 
farmacêutica e se consolida como um dos principais 
conselhos de classe do país. 

Em toda a sua trajetória, o CRF/MG nunca esteve tão 
próximo do farmacêutico como agora. Nos últimos 

20 meses, realizamos centenas de cursos, eventos e 
seminários em todas as regiões do Estado, levando 
capacitação profissional para milhares pessoas. Em 
2013, lançamos o ousado programa de educação a 
distância, democratizando o acesso à informação.

Reestruturamos o atendimento na sede e seções, com a 
mudança de endereços e mobiliário para melhor acolher 
os colegas em suas necessidades. Promovemos avanços 

administrativos que estão aumentando a qualidade 
do atendimento e, consequentemente, a satisfação do 
nosso cliente principal: o farmacêutico. 

A pesquisa de opinião realizada em fevereiro deste ano 
para ouvir diretamente do profi ssional o que ele pensa e 
espera do seu conselho de classe confi rma isso. Foram 
milhares de contribuições de todas as regiões de Minas. 
E a conclusão: mais de 75% da categoria, representada 
pelos mais de 2 mil entrevistados, aprova os serviços 
prestados pelo CRF/MG.

Isso revela que o caminho por mais reconhecimento 
e valorização é o que deve continuar sendo seguido. É 
assim que o Conselho pretende estar: de portas abertas 
para o seu profi ssional, despertando nele o orgulho de 
ser farmacêutico em cada ação desenvolvida em favor 
da categoria. Ao completar 52 anos, o CRF/MG renova 
seu fôlego para tornar a profi ssão farmacêutica cada vez 
mais sólida e respeitada. 

Vanderlei Machado
Presidente do CRF/MG
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Desde que foi publicada a Resolução CIB/SUS 
3792/2013, que trata sobre a presença de profis-
sionais farmacêuticos em hospitais de pequeno 
porte, Unidades Básicas de Saúde e Unidades de 
Pronto Atendimento, o CRF/MG tem se empenhado 
para que a medida seja revista pelas autoridades de 
saúde estaduais. Isso porque o texto, na forma como 
foi estabelecido, dá margem para que os municípios 
reduzam o número de farmacêuticos atuantes no 
sistema público, retrocedendo quanto à política de 
assistência farmacêutica do Estado.

Em uma articulação junto ao governador Antônio 
Anastasia no dia 16 de julho, o presidente Vanderlei 
Machado apresentou um pedido de revisão da 
medida, defendendo a inserção do farmacêutico no 
SUS como condição fundamental para a atenção à 
saúde. Na mesma semana, o Conselho Estadual de 
Saúde (CES-MG), que atua no controle social do SUS, 
também foi informado pelo CRF/MG sobre os riscos 
que envolvem a aplicação da Resolução. Durante 
reunião plenária do órgão, a tesoureira Rigleia Lucena, 
que também integra a mesa diretora do CES-MG, 
apontou as fragilidades da deliberação e fez um apelo 
junto subsecretário de Estado de Saúde, Francisco 
Antônio Tavares Júnior, para que os pontos polêmicos 
fossem revistos.

As manifestações do CRF/MG surtiram efeito. No 
dia 23 de julho, em reunião com o presidente do 
Conselho de Secretários Municipais de Saúde, Mauro 
Junqueira, os diretores ressaltaram a importância 
da contribuição do CRF/MG na estruturação da 
assistência farmacêutica em Minas Gerais. A partir 
disso, a entidade participou de uma série de debates 
de alteração do texto da resolução junto às autori-
dades de saúde estaduais, defendendo o espaço 
do farmacêutico. Os encontros foram mediados pelo 
CES-MG, que propôs o alinhamento dos objetivos e a 
reformulação conjunta da medida.

A Fiscalização do CRF/MG está fechando o cerco contra os postos 
de medicamentos que funcionam como drogarias, oferecendo 
serviços privativos do farmacêutico sem a presença do Respon-
sável Técnico. Cada um dos 320 postos em atividade em Minas 
Gerais estão recebendo visitas periódicas dos fiscais desde 
janeiro do ano passado. Sempre que é constatado o funciona-
mento do estabelecimento em desacordo com a legislação, são 
emitidos autos de infração que podem gerar multas de três a seis 
salários mínimos, dependendo da reincidência. 

Os postos de medicamentos são estabelecimentos destinados a 
atender os locais onde não existem farmácias e drogarias para 
que a população não fi que desassistida de alguns medicamentos 
da Atenção Básica. Eles têm autorização da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) para comercializar apenas 
os medicamentos anógenos, ou seja, que não necessitam de 
prescrição médica. Estes medicamentos, segundo a Lei 5991/73, 
devem, ainda, estar em suas embalagens originais.

Para funcionar, o estabelecimento precisa de um alvará emitido 
anualmente pela Vigilância Sanitária municipal ou estadual. A Visa, 
por sua vez, também exige que o posto de medicamento obtenha 
um Certifi cado de Atividade Regular junto ao CRF/MG, maneira 
pela qual o Conselho toma conhecimento de todos os postos de 
medicamento em funcionamento. Com base nessa informação, 
os fi scais são orientados a visitar todos estes locais, assim como 
fazem com todos os estabelecimentos farmacêuticos. 

Durante as visitas, é comum o fl agrante da venda de produtos da 
Portaria 344/98 como antibióticos, além de anti-hipertensivos e 
antiinfl amatórios, medicamentos que prescindem da prescrição 
médica e da orientação farmacêutica. A maior parte dos postos 
de medicamentos também funciona em locais onde já existem 
farmácias e drogarias, contrariando o requisito básico que 
justifi ca e autoriza a sua existência. Nestes casos, além de gerar 
um auto de infração, os fi scais também encaminham denúncia 
à Vigilância Sanitária – único órgão que pode proibir o funciona-
mento de estabelecimentos - para que sejam tomadas as devidas 
providências. 

Uma das rodadas de negociação ocorridas entre
CRF/MG, SES-MG e CES-MG, no dia 26 de agosto

Alteração na redação 
No dia 26 de agosto, o Conselho Estadual de Saúde abriu 
espaço para que o CRF/MG acordasse uma nova redação 
da resolução junto ao Secretário Adjunto de Estado de 
Saúde, e demais representantes da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES/MG) e da Superintendência de Assistência 
Farmacêutica, com o objetivo de preservar a qualidade de 
atendimento ao usuário do SUS.

As sugestões de alteração no texto foram apresentadas pelo 
Conselheiro Municipal de Saúde de Ponte Nova e membro da 
Comissão Assessora de Saúde Pública do CRF/MG, Marcos 
Luiz de Carvalho, com base nas contribuições feitas pelos 
profi ssionais da Rede Farmácia de Minas. O levantamento 
foi realizado pela associação dos farmacêuticos atuantes 
no programa (AFARF), representada nos debates pela 
presidente Andréa Reis Pereira e pelo vice Luís Henrique 
Vieira Domingues. As propostas de alteração no texto estão 
sendo analisadas pela SES-MG. 

“Um Estado que é referência em Assistência Farmacêutica 
deve preservar os avanços conquistados para que os 
municípios não retrocedam neste sentido. Por isso, é 
importante que a Resolução garanta, entre outros pontos, 
que o número de farmacêuticos atuantes na saúde pública 
não seja reduzido”, ressaltou Rigleia Lucena.

Em defesa do 
farmacêutico no

“Não somos contrár ios aos postos de 
medicamentos. Eles estão previstos em lei e 
desempenham importante papel nos locais onde 
não há farmácias e drogarias. Entretanto, não 
podemos permitir o funcionamento deste tipo de 
empresa que se faz passar por posto de medica-
mento, mas que na prática funciona como 
drogaria, só que sem profi ssional farmacêutico 
disponível para prestar a devida assistência à 
população”, completou o presidente do CRF/MG, 
Vanderlei Machado.

O vice-presidente Claudiney Ferreira, coorde-
nador da fi scalização do CRF/MG, confi rmou que 
os postos de medicamentos que atuam como 
drogarias vão continuar sendo fi scalizados. “A 
falta da assistência farmacêutica, principal-
mente quando se trata da comercialização de 
medicamentos que só podem ser vendidos 
com receita médica, põe em risco a saúde da 
população. O farmacêutico é tão essencial 
quanto o medicamento e toda farmácia e 
drogaria são estabelecimentos de saúde. Não 
vamos permitir que continuem funcionando 
dessa forma”.

CRF/MG combate postos de 
medicamentos que atuam como drogaria
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a campanha pelo Uso Racional de 
Medicamentos, realizada no dia 8 
de maio nas estações de metrô de 
Belo Horizonte, em parceria com a 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
(CBTU). Ao todo, foram 19 inserções 
na imprensa, incluindo entrevistas ao 
vivo para as TVs Globo e Rede Minas, 
e rádios CBN e Itatiaia. 

De acordo com um relatório de mídia 
feito pela CBTU para monitorar o 
impacto que a cobertura jornalística 
t rouxe à opinião públ ica,  ser ia 
necessário invest ir  aproximada-
mente R$160 mil para obter o mesmo 
espaço no mercado publicitário destas 
emissoras. O relatório ressalta que o 
valor é apenas referencial e não pode 
ser igualado aos custos publicitários, 
tendo em vista que notícias da mídia 
espontânea possuem muito mais 
credibilidade e, portanto, mais valor.

Que o farmacêutico é autoridade 
máxima em medicamentos, não 
se discute. O que os profissionais 
de saúde já sabem agora está 
sendo confirmado também pela 
imprensa mineira, que cada dia 
mais tem aumentado o espaço de 
participação do farmacêutico como 
referência na orientação e esclare-
cimento de dúvidas relacionadas ao 
consumo de medicamentos. 

Desde janeiro do ano passado, já 
são 162 inserções espontâneas 
do CRF/MG na imprensa de todo o 
Estado. Isso signifi ca que o Conselho 
e  o  farmac êut ic o  e s t i ver am 
presentes nos noticiários a cada 
dois dias úteis, levando informação 
aos mais diversos tipos de público. 
Além da mídia espontânea, o 
Conselho também inaugurou uma 
nova modalidade de fixação da 
imagem do farmacêutico como 
profissional essencial à promoção 
e recuperação da saúde: o minuto 
do farmacêutico na rádio Itatiaia. 
O valor, que antes era investido em 
uma curta inserção na televisão por 
ocasião do Dia do Farmacêutico, foi 

diluído em programas semanais na 
rádio líder absoluta de audiência 
em Minas Gerais. Os programas 
abordam, melhor e por mais tempo, 
os benef íc ios da assis tência 
farmacêutica para a população.

Fonte principal do CRF/MG nas 
entrevistas, o vice -presidente 
Claudiney  Fer re i ra  exp l ica  a 
importância de buscar mais espaço 
para os farmacêuticos também nos 
veículos de comunicação. “Temos 
feito intensas articulações políticas 
para aumentar a inserção do nosso 
profi ssional nas equipes e estabele-
cimentos de saúde. Mas, de pouco 
adiantaria esse trabalho se ele não 
fosse associado a uma maior visibi-
lidade do farmacêutico também 
perante a sociedade. É fundamental 
que o reconhecimento e a valori-
zação venham principalmente do 
usuário, e os veículos de comuni-
cação podem ajudar muito nesse 
sentido”, destacou. 

O valor da informação
Em 2013, uma das ações que 
mais repercutiu na imprensa foi 

Mais espaço na mídia
Estratégias de comunicação consolidam a credibilidade do CRF/MG e do farmacêutico 

como principais fontes de informação quando o assunto é medicamento

Na tabela publicitária, o investimento pelas 
inserções em um só dia da campanha 

pelo Uso Racional de Medicamentos teria 
custado cerca de R$160 mil

O setor de Comunicação também dedica especial atenção aos farmacêu-
ticos. Todos os dias são produzidas inúmeras informações de interesse 
da categoria, divulgadas por meio do site, boletim eletrônico e redes 
sociais. Com apresentação leve, ágil e eficaz, o portal já alcançou a 
média de 60 mil acessos por mês, servindo como importante ferramenta 
para a busca de serviço e informação. Para aproveitar melhor o conteúdo 
disponibilizado, é importante conhecer algumas características de cada 
material:

Facebook  facebook.com/crfminas
Canal de comunicação direta com o 
farmacêutico. Possui mais de 7.700 
seguidores, que são informados sobre as 
principais atividades do CRF/MG em tempo 
real.

Site   www.crfmg.org.br
Atualizado diariamente com notícias de 
interesse da categoria. Divulga cursos 
e palestras, concentrando as inscrições 
da maior parte deles. Também oferece 
uma série de serviços por meio das áreas 
restritas.

Boletim eletrônico
Distribuído diariamente para mais de 15 
mil emails. Reúne até cinco notícias relacio-
nadas aos eventos e atividades promovidas 
pelo CRF/MG. O cadastro para recebimento 
é feito na página principal do site.

O farmacêutico no centro 
das informações

Farmácia Revista
Com tiragem de mais de 20 mil exemplares, 
apresenta a cobertura dos eventos e 
projetos já realizados. Mais que informar 
sobre novos acontecimentos, o veículo traz 
fotos e entrevistas com os participantes, 
explorando os assuntos de interesse da 
categoria com mais profundidade.

Para se aproximar ainda mais dos 
farmacêuticos, o CRF/MG lançou 
um boletim que será distribuído 
pelos fiscais durante a visita aos 
estabelecimentos. O material traz 
respostas aos questionamentos do 
dia a dia e apresenta as novidades 
da profi ssão. 

A primeira edição do boletim “Em 
dia com a Fiscalização” traz a 
lista de documentos obrigatórios 
que devem ser apresentados no 
momento da visita, as legislações 
que regulamentam a atividade 
de dispensação, armazenamento 
de medicamentos e serviços 
farmacêuticos, além de dar dicas 
úteis sobre atendimento. 

S egundo  o  v i c e - p re s i den te 
Claudiney Ferreira, responsável 
por coordenar as at iv idades 
f iscal ização do Conselho,  o 
fiscal deve ser o braço direito do 
farmacêutico no exercício profis-
sional. “Fazemos treinamentos 
constantes com os nossos fi scais, 
que cada dia mais têm buscado 
orientar e acolher os colegas. 
Mas é preciso que o farmacêutico 
entenda que é a ponte entre o 
medicamento e a população. Por 
isso, deve agir sempre com ética e 
responsabilidade”.
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O 12º Congresso de Farmácia 
e Bioquímica de Minas Gerais 

superou as expectativas de público 
e reuniu milhares de farmacêuticos, 

de todas as regiões do País, 
para debater os novos desafi os e 

potencialidades da profi ssão. Sobre 
todas as áreas de concentração, um 

olhar novo: a gestão farmacêutica 
como diferencial competitivo. Ao 
fi m dos três dias, a confi rmação: 

para crescer como farmacêutico é 
preciso ir além dos conhecimentos 

técnicos e científi cos. Aspectos 
administrativos, logísticos 
e fi nanceiros tornaram-se 

quesitos fundamentais para 
quem quer fazer a diferença.

Belo Horizonte sediou, de 18 a 20 de julho, o 12º Congresso de 
Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais (CFBMG), um dos maiores 
eventos farmacêuticos do Brasil. A confirmação do sucesso do 
evento está nos números: 2.422 inscritos, provenientes de mais 
de 730 municípios brasileiros. A presença foi 25% maior que na 
edição anterior, realizada em 2011, que já tinha atingido recorde de 
público. O presidente do Congresso, farmacêutico Claudiney Ferreira, 
atribuiu a grande participação ao ineditismo do tema: a gestão 
farmacêutica como diferencial competitivo. “Foi a primeira vez, em 24 
anos, que introduzimos discussões que vão além do conhecimento 
técnico e científico farmacêutico. Conhecer um pouco mais sobre 
as ferramentas que fortalecem a atuação do profissional na área 
administrativa é uma das saídas para quem quer um lugar diferen-
ciado no nosso mercado”, ressaltou. 

A programação incluiu cursos, mini-cursos e palestras sobre as 
principais áreas de concentração da Farmácia: Saúde Pública, 
Análises Clínicas, Farmácia Magistral, Farmácia Comunitária, Práticas 
Integrativas e Complementares, Farmácia Hospitalar e Oncologia. 
Nos intervalos das atividades, os congressistas também puderam 
conhecer as novidades do setor farmacêutico nos 41 estandes da 12ª 
Expofarma. Um dos destaques foi o V Seminário da Rede Farmácia de 
Minas, realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MG). Mais de 1000 farmacêuticos que atuam nas farmácias 
públicas municipais debateram sobre legislação, novas tecnologias, 
ferramentas de gestão no planejamento da assistência farmacêutica 
e protocolos clínicos. 

Ao comemorar o reencontro dos colegas em mais uma oportunidade 
de capacitação profissional, a superintendente de Assistência 
Farmacêutica, Renata Macedo, relembrou os avanços do programa 
desde a sua criação, há seis anos. “Saímos do modesto número de 
57 unidades no primeiro ano para hoje termos 505 unidades em 
funcionamento e a previsão de cobertura de até 90% da população 
com acesso à assistência farmacêutica de qualidade até 2014”, 
comemorou. Renata Macedo ressaltou a parceria com o CRF/MG, que, 
segundo ela, tem permitido a qualifi cação permanente e progressiva 
dos farmacêuticos da Rede. “Só foi possível alcançar esses bons 
resultados porque há seis anos fi zemos a aposta acertada de nos 
unir aos Conselhos de Farmácia, Regional e Federal, para ofertar 
capacitação aos nossos profi ssionais”, fazendo referência às edições 
anteriores do Seminário Rede Farmácia de Minas, que também foram 
realizadas em parceria com o CRF/MG.

Os números do 12º CFBMG

cursos, mini-cursos 
e palestras

82
municípios

734
estados
21

inscritos
2422

Aprendendo a captar os
melhores ventos
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“O 12º CFBMG superou 
expectativas. A organização 

de alto nível e a facilidade ao 
acesso à informação foram 

nos pontos altos. O CRF/MG 
está de parabéns e, para a 

realização do Congresso do CRF/
SE em outubro, com certeza 

nos espelharemos em vários 
aspectos do 12º CFBMG.”

Francisco Feitosa
Diretor tesoureiro do CRF/SE

“Eu e mais 20 pessoas da minha turma viajamos de Sergipe 
para participar do 12º CFBMG por causa das diversas áreas 
da Farmácia contempladas 

nas palestras e cursos. 
Como estudantes, essa 

diversidade é importante 
para a nossa escolha de qual 

rumo iremos seguir. Adorei 
as aulas, principalmente 
as de Análises Clínicas e 

Farmácia Hospitalar.”
Taciane Félix

Estudante de Farmácia 
de Lagarto/SE

“Fiquei muito feliz de ser 
convidada para palestrar no 

12º CFBMG. É uma satisfação 
poder prestigiar o evento e 

estreitar a parceria com o
CRF/MG. Os conselhos de saúde 

devem estar unidos em prol 
da saúde pública, de forma 
interdisciplinar, pois unidos 

somos mais fortes e infl uentes.”
Vânia Silva

Diretora secretária do CRO/MG

“O 12º CFBMG está me proporcionou a 
chance de aprender mais sobre a área que 
exerço e conhecer novas atribuições. A 
convivência com outros farmacêuticos que, 
assim como eu, são da Rede Farmácia de 
Minas, agregou experiência e nos colocou 
em contato com diferentes realidades.”
Patrick Brito
Farmo de Brasilândia de Minas

“O 12º CFBMG me surpreendeu.
A apresentação dos Temas Livres em formato 
digital foi uma inovação e deixou a informação 
mais dinâmica para os congressistas. 
Participei das discussões na área de Saúde 
Pública e achei os temas muito relevantes 
para o meu dia a dia como farmacêutica.”
Dhyemila Mantovani
Farma da Farmácia de Minas 
de Patrocínio do Muriaé

Farmacêuticos que integram a primeira diretoria da Associação 
de Farmacêuticos da Rede Farmácia de Minas

A palavra é sua

“Gostei do 12º CFBMG desde o momento que vi a programação. 
São conteúdos excelentes, ministrados por palestrantes de 

referência. Sei que uma das 
grandes difi culdades em se 

realizar um Congresso deste 
porte é defi nir um tema que 

seja atual e de interesse 
comum. Parabéns ao CRF/MG 
por levar conteúdo atualizado 

a milhares de farmacêuticos 
de diferentes áreas!” 

Denise Ribeiro
Secretária-geral do CRF/RJ

Os auditórios do Minascentro fi caram lotados nos três dias 
de Congressso, com debates sobre a gestão farmacêutica 

como diferencial competitivo para as áreas de Saúde Pública, 
Análises Clínicas, Farmácia Magistral, Hospitalar, Comunitária, 

Oncologia e Práticas Integrativas e Complementares

Associação Rede Farmácia de Minas 
é criada durante o 12º CFBMG

Dúvidas e sugestões sobre o trabalho 
da primeira diretoria podem ser 
encaminhadas para o email da 

Associação: afarfmg@gmail.com

Além de apresentar as novidades na área de Saúde 
Pública e proporcionar a troca de experiências, o V 
Seminário Rede Farmácia de Minas, realizado no 
12º CFBMG, permitiu aos profi ssionais dar um passo 
importante: a criação da Associação dos Farmacêu-
ticos da Rede Farmácia de Minas. Aproveitando a 
reunião de centenas de pessoas que encaram os 
mesmos desafi os da assistência farmacêutica nas 
unidades municipais de saúde, alguns farmacêu-
ticos se mobilizaram e sugeriram a criação de uma 
associação que pudesse defender os interesses do 
grupo junto à SES-MG e às entidades representa-
tivas da categoria. 

A sugestão foi bem recebida pelos colegas, que 
elegeram, no dia 20 de julho, a primeira diretoria. 
Composto por presidente, vice-presidente, 1º e 2º 
secretários e 1º e 2º tesoureiros, o grupo assume o 
mandato de dois anos com o desafi o de fortalecer 

a assistência farmacêutica no SUS a partir de uma maior 
representatividade dos farmacêuticos da Rede Farmácia de 
Minas junto aos poderes públicos. A presidente da entidade, 
Andréa Reis Pereira, lembrou os passos que levaram à criação 
da Associação. “Estamos acompanhando o crescimento da 
Rede ano após ano. Junto com a alegria de ver a estrutu-
ração da assistência farmacêutica, veio a preocupação de 
garantir que nós tivéssemos voz perante a Superintendência 
de Assistência Farmacêutica. Começamos a nos mobilizar no 
seminário realizado ano passado, em Araxá. Viemos para o 
encontro desse ano decididos a nos unir e nos fortalecer”. 

A superintendente Renata Macedo já tinha manifestado apoio 
à criação da Associação. Em entrevista à Farmácia Revista 
em junho de 2012, ela reconheceu que o Programa tem 
especifi cidades que ainda precisam ser discutidas de forma 
estratégica e organizada. “Ninguém melhor do que os profi s-
sionais que estão na ponta para ajudar a aumentar a efi ciência 
do programa. A constituição da Associação é um avanço não 
só para a categoria, mas também para o SUS, que pressupõe a 
participação de gestores, usuários e profi ssionais. Então, nada 
mais saudável que a constituição de um grupo de profi ssionais 
organizados e interessados em contribuir para a melhoria da 
assistência farmacêutica no nosso Estado”, manifestou, à 
época.
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“Já participei das últimas cinco edições e 
estou impressionada com o crescimento 
do Congresso. Hoje, o CFBMG é um 
evento de porte nacional. Basta ver os 
auditórios lotados de novatos e veteranos. 
A programação estava muito rica e os 
eventos paralelos foram fundamentais. 
Parabéns ao CRF/MG pela organização.”
Lenira da Silva Costa
Conselheira federal pelo 
Rio Grande do Norte

“O 12º CFBMG, com seu tema “Gestão farmacêutica 
como diferencial competitivo”, tem tudo a ver 
com o momento que a profi ssão farmacêutica 
vive. As oportunidades de capacitação e troca de 
experiências são exemplos de como o profi ssional 
pode se movimentar para alcançar seus objetivos 
e a valorização de seu trabalho. O CRF/MG está 
de parabéns, pois realizou um evento à altura 
dos farmacêuticos de Minas e do Brasil.”
Walter da Silva Jorge João
Presidente do CFF

IV Encontro Mineiro de Citologia Clínica
A programação também incluiu o IV Encontro Mineiro de Citologia 
Clínica, no qual analistas clínicos debateram as novidades e os desa� os 
da área. As palestras apresentaram os resultados citológicos na 
avaliação do Papanicolau, a citologia dos líquidos cavitários, novas 
descobertas em relação ao HPV e os métodos adjuvantes na citologia 
clínica. Entre os participantes estavam integrantes do setor de Análises 
Clínicas de todo o Brasil, como representantes da Sociedade Brasileira 
de Análises Clínicas e do CFF. No encontro, eles comemoraram a 
retirada da citopatologia do rol de atividades exclusivas dos médicos na 
aprovação do Ato Médico. Mas debateram as medidas necessárias para 
estimular a inserção de novos farmacêuticos na área, já que existem 
apenas 2,6 citopatologistas para suprir toda a demanda nacional.

O ensino farmacêutico em debate

A qualidade do ensino farmacêutico também foi 
tema de discussão do 12º CFBMG. Cerca de 50 
professores e coordenadores de cursos de várias 
instituições de ensino participaram do IV Encontro 
Mineiro de Educação Farmacêutica promovido 
pelo CRF/MG. Eles debateram os desafios que 
envolvem a formação do profissional, sobretudo 
no que diz respeito aos aspectos administrativos 
e gerenciais. 

As discussões acompanharam o tema que norteou 
todo o Congresso: a gestão farmacêutica como 
diferencial competitivo. Segundo o presidente do 
Congresso, Claudiney Ferreira, é preciso que as 
faculdades de Farmácia incluam em suas matrizes 
curriculares disciplinas de administração, gestão, 
logística e marketing para fortalecer a preparação 
do futuro profi ssional para as diferentes realidades 
de mercado. 

 “Atualmente, mais de 50% das farmácias e drogarias 
de Minas Gerais são de farmacêuticos. Entretanto, 
um grande número de estabelecimentos encerra 
suas atividades antes do segundo ano de criação. 
Isso porque o farmacêutico sai da graduação com 
uma formação extremamente técnica e se depara 
com uma realidade mercadológica para a qual ele 
não se preparou”, afi rmou Claudiney Ferreira, que 
também é professor universitário, especialista em 
Gestão e Marketing e mestrando em Administração.

A conselheira federal pelo Rio de Janeiro e integrante da 
Comissão de Ensino do CFF, Ana Paula de Almeida Queiroz, 
confirmou que a gestão farmacêutica ainda é subestimada 
pelas instituições de ensino. “Minas Gerais tem 66 faculdades 
de Farmácia. A grande maioria possui poucas disciplinas nessa 
área, algumas com apenas 20, 30 horas de carga horária. É 
muito pouco para quem pretende se diferenciar no mercado 
de trabalho”.

O coordenador da Comissão Assessora de Ensino do CRF/MG 
e do curso de Farmácia da Unipac de Governador Valadares, 
Danilo Matos, chamou a atenção para outro problema: 
a presença de profissionais de outras áreas lecionando 
disciplinas específi cas de farmacêuticos. “Isso é uma coisa 
muito séria. Como apresentar a realidade da profi ssão se você 
sequer faz parte dela? Para lecionar disciplinas específi cas, 
além de farmacêutico, o professor também tem que estar 
inscrito no Conselho Regional de Farmácia”, alertou.

Ofi cina discute consultas públicas do CFF

A oficina reuniu, além de farmacêuticos, lideranças dos conselhos 
regionais e entidades farmacêuticas de várias regiões do Brasil

O Conselho Federal de Farmácia aproveitou o 
grande número de profissionais reunidos no 12º 
CFBMG para promover discussões sobre assuntos 
de interesse da categoria. Na pauta estavam cinco 
consultas públicas, entre elas a que regulamenta a 
prescrição farmacêutica. “Nós, do CFF, somos os 
primeiros a querer devolver ao farmacêutico uma 
prática que lhe é devida desde o tempo das boticas. 
Sabemos da nossa competência para isso, mas só 
podemos regulamentar a prescrição farmacêutica 
após ouvir o que pensam os colegas de todo o Brasil 
e dialogar com os demais profi ssionais da saúde. E 
é isso que temos feito”, ressaltou o presidente do 
CFF, Walter Jorge João. 

Walter Jorge João explicou os motivos que levaram 
o CFF a começar as discussões presenciais com a 
categoria por Minas Gerais. “Estamos no segundo 
Estado da federação em número de farmacêuticos. 
Sabemos do excelente trabalho que o CRF/MG 
tem desenvolvido na condução dos profissionais 
mineiros, que são extremamente conscientes da 
sua responsabilidade na promoção da saúde. 
Por isso aproveitamos essa oportunidade, em 
que os olhos estão voltados para os desafios e 
potencialidades da nossa profissão, para extrair 
propostas e sugestões que enriqueçam as nossas 
discussões”. 

O presidente destacou os avanços conquistados em 2013, 
como o veto da presidente Dilma à parte da lei do Ato Médico, 
a revisão da Classifi cação Brasileira de Ocupações (CBO) e a 
ampliação de mais duas áreas de atuação do farmacêutico. 
Mas lembrou que ainda há muito trabalho pela frente para 
dar à profissão farmacêutica o respeito e reconhecimento 
que ela merece. “O setor de Análises Clínicas precisa ser 
revigorado. Temos que fortalecer a qualidade do ensino dos 
nossos futuros profi ssionais. Também há muito o que ser feito 
para aumentar a inserção do farmacêutico no SUS. Por isso 
estamos aqui. Queremos debater a realidade da profissão, 
ouvindo as demandas dos nossos colegas mineiros para trazer 
o sonho dos farmacêuticos à realidade”

Coordenador da Comissão de Ensino, Danilo Matos, questionou professores 
que lecionam disciplinas específicas, mas são de farmacêuticos



| Farmácia Revista | | Julho - Agosto 2013 |

Em destaque

2322

“Sou proprietária de um 
laboratório de Análises Clínicas 

e sei o quanto é importante 
correr atrás de atualização na 
área de Gestão, já que o curso 
de Farmácia não aborda esse 

assunto. Logo nas primeiras 
palestras do 12º CFBMG, tive 

muitas ideias do que posso 
implantar na minha empresa!”

Renata Freire
Farma em Pirapora

“Com a ampliação das grandes 
redes e a chegada no mercado 

com produtos e serviços a preços 
muito baixos, os proprietários 
de pequeno e médio porte só 
sobreviverão se trabalharem 

estratégias de gestão. No 12º 
CFBMG, encontrei novidades 

que podem ser levadas 
para a minha empresa.”

José Lúcio Alves
Farmo em Luz

“O 12º CFBMG foi inovador. 
As palestras transmitiram 

uma vivência muito prática 
e didática. Os palestrantes 

nos passaram suas 
difi culdades reais enquanto 

farmacêuticos, permitindo 
uma identifi cação com a nossa 

realidade profi ssional.”
Beatriz Lott

Coordenadora de consultoria 
educacional da BD

“Eu gosto sempre de inovar, saber as novidades relacionadas 
ao ramo farmacêutico. O 12º CFBMG é a oportunidade para 

entramos em contato com 
tudo que há de novo nas 

diversas áreas de atuação. 
Além disso, o encontro com 

farmacêuticos de vários lugares 
garante troca de experiências, 

pois podemos discutir sobre 
os problemas cotidianos e 

descobrir soluções a partir da 
vivência de outros profi ssionais.”

Inês Canaan - Farma em 
Santa Rita de Ibitipoca

O farmacêutico Evandro Tokarski fundou a Farmácia Artesanal em 
1981, em Goiânia. Hoje, 30 anos depois, possui 14 fi liais no Brasil e mais 
de 260 colaboradores. Vítima de paralisia infantil aos dois anos de 
idade, foi atleta paraolímpico e desenvolveu projetos pioneiros na 
área de responsabilidade social e ambiental. “Quem faz diferente, 
encontra resultados diferentes. É preciso identifi car os pontos 
fracos e fortes do negócio, vislumbrar as oportunidades e 
fazer um planejamento estratégico. Pode parecer que 
investir em plano de gestão e marketing é caro. Mas 
caro é não ter resultado e não poder progredir. Bem 
sucedido é aquele que adora o que faz e ainda 
ganha dinheiro com isso.”

O farmacêutico Arani Schroeder venceu as adversi -
dades e conquistou um importante espaço no mercado 
farmacêutico. Iniciando sua carreira como metalúrgico em 
Santa Catarina, sua terra natal, trabalhou em vários estados 
durante 19 anos. Em 1991, comprou uma farmácia com o dinheiro 
da venda de um carro, seu único bem na época. Percebendo a 
necessidade de gerir os negócios com mais credibilidade, entrou aos 
40 anos de idade na faculdade de Farmácia. A partir do seu trabalho de 
conclusão de curso, criou a Farma & Farma, rede que hoje possui mais de 160 
farmácias em vários estados do Brasil. Também criou a Associação Brasileira dos 
Farmacêuticos Proprietários de Farmácias, que tem como objetivo representar o 
farmacêutico como pessoa física, e a Farma & Farma S.A., que age diretamente com as 
pessoas jurídicas. “Hoje, como farmacêutico e amante da profi ssão, posso dizer que venci. 
O sucesso de um empreendedor é movido pela paixão que ele coloca em seu negócio”. 

Empreender é o melhor negócio

A farmacêutica Maria Manuela 
Teixeira trouxe a realidade das 

farmácias de Portugal, que, 
apesar da crise econômica 
enfrentada no país, não 
deixaram de trabalhar 
c o m  q u a l i d a d e.  E l a 
destacou a l iderança, 
intel igência emocional 

e persistência como um 
conjunto de características 

p e s s o a i s  q u e  l eva m  a o 
s u ce s s o.  E  a p re s e nto u  u m 

detalhe que faz toda a diferença: 
empreendedorismo não é ciência, 

nem arte. É prática. “O farmacêutico tem 
que saber aproveitar a mais valia que as 

farmácias têm. O segredo está na competência 
técnica, na identif icação da opor tunidade 

de negócio e na mot ivação. Desenvolvendo 
competências necessárias para dispensar cuidado aos 

nossos pacientes, saímos na frente da concorrência com 
ganhos fi nanceiros, humanísticos e clínicos”.

A farmacêutica mineira Vanessa Vilela foi eleita pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), em 2010, uma das 10 melhores 
empreendedoras do mundo. Após desenvolver um estudo 
inovador que constatou as ricas propriedades antioxidantes do 
café, ela montou a Kapeh, há 5 anos. Hoje seus produtos estão 

presentes em 18 estados brasileiros, além de exportar para 
países como Portugal e Holanda. “Nasci e vivo na região 

que mais produz café no mundo. Como sempre sonhei 
em ter uma empresa na área de cosméticos, decidi 

aproveitar as oportunidades que o café oferece 
e desenvolvi produtos exclusivos. Esse é o 

diferencial competitivo da Kapeh.”

Os congressistas que quiseram conferir na prática como as ferramentas de gestão 
podem fazer a diferença nos negócios tiveram a oportunidade de participar de um 
workshop com farmacêuticos empresários que se tornaram referências em suas áreas de 
atuação. Eles apresentaram suas trajetórias profi ssionais e o caminho que percorreram 
até se destacarem como gestores de sucesso. Apesar das diferentes experiências, todos 
tiveram o mesmo ponto de partida: uma boa idéia, planejamento e persistência.
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“Já trabalho no ramo há 30 anos, mas me formei 
há dois. Depois que me tornei farmacêutico, vejo 
a fi losofi a de trabalho de maneira diferente. 
Espero que o CFF e o CRF continuem nos ajudando 
a caminhar, trabalhando junto com o Congresso 
Nacional. Essa gestão tem avançado nesse sentido 
e vejo as articulações políticas surtindo efeito.”
Marcone Teixeira Abreu
Farmo em Sete Lagoas

“O 12º CFBMG foi enriquecedor. O 
Congresso estava muito bem organizado, 
os temas foram bem escolhidos, nos 
proporcionando uma ótima bagagem 
de informação. As discussões sobre a 
legislação serão um norteador para a 
minha atuação como farmacêutica.”
Elvira Cristina Figueired
Farma de Rio Preto

“Essa é a segunda vez que participo como 
expositor no CFBMG. Esse ano, o público está 
maior e mais interessado. Os farmacêuticos 
aprendem mais nas palestras oferecidas e 
depois compram os nossos livros para levar 
esse conhecimento para casa. A parceria 
continua e já assinei o contrato de participação 
no próximo Congresso, em 2015.”
Omir Nicolau
Expositor da Pharma Books

“É a primeira vez que estamos expondo 
no Congresso de Farmácia e Bioquímica 
de Minas Gerais e não podemos 
mensurar o ganho que tivemos. Além 
de fechar negócios, pudemos ampliar 
a comunicação com os farmacêuticos, 
fazendo contatos com profi ssionais 
de diferentes regiões do Brasil.”
Roberto Fernandez
Expositor da Tea Tree

Os certifi cados do 12º CFBMG estão disponíveis no site www.crfmg.org.br/congresso

Inovação na apresentação de Temas Livres 
Pela primeira vez, a apresentação dos trabalhos cientí� cos na área de Temas Livres foi feita 
por meio de totens eletrônicos. Os artigos foram inscritos já digitalizados, reduzindo os custos 
para os autores dos trabalhos, e facilitando a leitura e o armazenamento de informações. Com 
a novidade, as pesquisas puderam ser feitas de maneira interativa e didática. No 12º CFBMG, 

foram premiados os autores dos quatro trabalhos cientí� cos que obtiveram nota máxima:

Estande do CRF/MG foi ponto de apoio dos congressistas
Quando não estavam nos auditórios, os congressistas escolheram o estande 
do CRF/MG como um ponto de apoio para se relacionar. Projetado para acolher 
os farmacêuticos como se eles estivessem em casa, o local contou com mesas e 
cadeiras, tomadas para carregar baterias de equipamentos eletrônicos, distribuição 
de material grá� co, sorteio de livros e funcionários a postos para esclarecer dúvidas 
sobre o funcionamento do Conselho. Durante os três dias, o estande proporcionou 
o reencontro de velhos e novos amigos, facilitando a integração e troca de 
experiências a que o 12º CFBMG se propôs. A participação dos congressistas também 
pôde ser registrada gratuitamente na cabine de fotogra� a montada no local. Além 
de ganhar as fotos impressas, os congressistas receberam por email o arquivo 
digital, podendo compartilhá-lo nas redes sociais.

Ofi cina apresenta a cadeia produtiva 
do medicamento fi toterápico 

O 12º CFBMG também teve espaço para os farmacêuticos conhecerem mais sobre os 
� toterápicos. A Comissão Assessora de Fitoterapia do CRF/MG preparou um estande para 
demonstrar todas as etapas da cadeia produtiva, desde o cultivo, secagem e armazenamento, 
até o controle de qualidade, manipulação e assistência farmacêutica na dispensação destes 
medicamentos. Ao longo dos três dias do Congresso, mais de 100 farmacêuticos participaram 
das o� cinas.

Expofarma apresentou as novidades 
do setor farmacêutico 

No intervalo dos cursos e palestras, os congressistas puderam 
conhecer o que há de mais novo no mercado farmacêutico. A 
12a Expofarma, contou com mais de 40 expositores nas áreas 
de análises clínicas, indústria e distribuição farmacêutica, 
ensino, equipamentos, mobiliário, livros, consolidando-se 

como uma excelente oportunidade de negócios.

Anna Raquel Ribeiro dos Santos
 » Avaliação do desempenho do teste 

ELISA para o diagnóstico de Escherichia coli 
produtora da Toxina de Shiga (STEC)

Cynthia Antunes Barbosa (foto)
 » A percepção dos usuários da unidade básica de saúde 

(UBS) de Fruta de Leite-MG sobre os serviços oferecidos

Reginaldo dos Santos Pedroso 
 » Ocorrência de parasitos intestinais 

e comensais em estudantes do 
ensino fundamental de um bairro 
rural de Uberlândia, Minas Gerais

 » Características laboratoriais in 
vitro de isolados de cryptococcus 

laurentii complex
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O farmacêutico na 
nefrologia

Assim como Adriana Chaves, você também trabalha em alguma área diferenciada da Farmácia? Mande um 
e-mail para comunicacao@crfmg.org.br contando mais sobre o seu trabalho e compartilhe com a categoria!

Com a possibilidade de atuar em 76 áreas diferentes, 
os farmacêuticos conseguem promover o bem-estar 
à população de maneira completa e universal. A 
Nefrologia, especialidade que trata as enfermidades do 
sistema urinário, é uma delas. A farmacêutica Adriana 
Chaves integra o grupo de profissionais que trabalham 
especificamente com a Nefrologia. Ela promove 
assistência e consultoria há dois anos no Centro de 
Nefrologia da Santa Casa de Belo Horizonte (Nefro MG), 
participando da elaboração da Resolução 500/09, 
que regulamenta a atuação dos farmacêuticos nos 
serviços de diálise. A farmacêutica trabalha no auxílio 
das atividades multiprofissionais para realização desses 
procedimentos. “Esse é um dos processos utilizados 
para tratar pacientes com insuficiência renal crônica, 
pois substitui artificialmente as funções dos rins”, 
explica Adriana.

Na Nefro MG, além das funções relacionadas à dispen-
sação correta de medicamentos, o farmacêutico realiza 
tarefas específicas para garantir o sucesso do processo 
dialítico, como o controle da qualidade do tratamento de 
água e do dialisato. Além dos procedimentos clínicos, 
Adriana Chaves também cumpre o papel de gestora. 
“Como farmacêutica e líder de uma equipe, trabalho 
juntamente com o grupo multiprofissional na elaboração 
das rotinas padronizadas, orientando e capacitando o 

pessoal para utilização segura dos saneantes, realização 
de limpeza e desinfecção das áreas e utensílios, além 
de promover ações de educação permanente no âmbito 
do uso racional de medicamentos”.

Mesmo contando com uma grande equipe, na qual 
participam profissionais de saúde de diferentes 
habilitações, a atuação do farmacêutico no setor de 
Nefrologia da Santa Casa é única. Compete a ele 
trabalhar para a redução do risco de contaminação 
da água, reações adversas aos medicamentos, riscos 
de infecção nos procedimentos de reprocessamentos, 
erros de dispensação e administração medicamentosa.

No cuidado com os pacientes, a atuação do profissional 
de Farmácia vai além da administração do grande 
volume de medicamentos, materiais médicos e produtos 
químicos. “A inclusão do farmacêutico na equipe 
multiprofissional é de grande importância também 
para o levantamento do histórico farmacoterapêutico 
dos pacientes e do seu contínuo acompanhamento. O 
estudo dos medicamentos proporciona a elaboração 
de planos de ação em parceria com a equipe, visando 
alcançar resultados concretos que melhorem a 
qualidade de vida do paciente renal crônico”, comenta a 
farmacêutica Adriana Chaves. Seja em hospitais ou em 
clínicas especializadas, o farmacêutico é essencial para 
o sucesso dos tratamentos relacionados à Nefrologia.

A farmacêutica Adriana Chaves com o técnico Lucas 
Lopes na sala de tratamento de água da Nefro MG

Pacientes recebem o tratamento através da diálise no 
salão de Hemodiálise do Hospital Santa Casa

Os diretores do Nefro MG, Dr. Gustavo Capanema e Dr. Milton Campos, 
com a farmacêutica Adriana Chaves e a enfermeira Raquel Hatem

Âmbito Profissional

O 12º CFBMG também marcou um momento único na 
vida de muitos farmacêuticos. Aproximadamente 200 
profissionais receberam suas carteiras de identidade 
profissional das mãos dos principais representantes da 
categoria. O documento simboliza a inserção oficial do 
profissional junto ao CRF/MG, entidade que representa 
todos os farmacêuticos e protege a sociedade da ação 
de leigos. 

Por reconhecer a importância desse momento na vida 
profissional dos farmacêuticos, a diretoria do CRF/MG 
faz questão de entregar o documento pessoalmente 
para cada um dos novos colegas. “Além de dar as boas 
vindas, também apresentamos algumas questões éticas 
e profissionais que devem nortear a conduta de todo 
farmacêutico”, destacou o presidente do Congresso, 
Claudiney Ferreira.

O presidente do CFF também fez uma saudação 
emocionada aos novos colegas. Ao se lembrar dos 
farmacêuticos que há mais de 50 anos se empenharam 
para criar uma entidade capaz de fiscalizar a atividade 
farmacêutica e preservar a sociedade, ele solicitou 
que os novos farmacêuticos continuem esse legado 
e contribuam para o fortalecimento da profissão. “No 
final da década de 1950, um grupo comandado pelo 
nosso ilustre mestre mineiro Aluísio Pimenta conseguiu 
sensibilizar o presidente Juscelino Jubitschek para a 
necessidade de criação do Conselho Federal de Farmácia. 
De lá para cá, conquistamos inúmeros avanços, mas 
ainda há muito o que fazer. Por isso, precisamos de todos 
vocês”, convocou. 

Emoção marca a entrega da CIP 
para novos farmacêuticos

“Durante a graduação, quem cuidava de vocês era a 
faculdade. Agora somos nós, os conselhos Federal e 
Regional de Farmácia. Por isso, sintam-se em casa.”

Vanderlei Machado
Presidente do CRF/MG

Farmacêuticos receberam a CIP das mãos dos presidentes do CRF e do CFF

Walter João apresentou as atribuições dos conselhos 
Federal e Regional de Farmácia, responsáveis por 
fiscalizar ética e profissionalmente o exercício da 
atividade farmacêutica em todas as suas áreas de 
atuação. E destacou que, embora seja uma reivindicação 
recorrente, não cabe aos conselhos de fiscalização 
profissional a tomada de providências por melhores 
salários e condições de trabalho. “O sistema CFF/CRF 
é forte. Pode muito, mas não tudo. Infelizmente, não 
podemos interferir em questões trabalhistas e salariais, 
mas não abrimos mão de apoiar a luta por melhorias”.

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, reforçou o 
convite para que todos os farmacêuticos participem das 
atividades promovidas pela entidade. As Solenidades de 
Entrega de Carteiras são algumas das inúmeras ações 
desta gestão. “Durante a graduação, quem cuidava de 
vocês era a faculdade. Agora somos nós, os conselhos 
Federal e Regional de Farmácia. Por isso, sintam-se em 
casa. Não hesitem em nos procurar sempre que tiverem 
dificuldades relacionadas à profissão. Aproximem-se 
cada vez mais e se apropriem de tudo que preparamos 
para vocês, como os projetos gratuitos de capacitação e 
as atividades realizadas em todas as regiões do Estado”.
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Ao mestre
com carinho
Autoridades comemoram os 90 anos de Aluísio Pimenta e relembram os pontos marcantes 
da vida do farmacêutico mineiro que transformou a realidade da Educação no Brasil

Ele já recebeu mais de 300 medalhas 
e outras formas de condecoração em 
reconhecimento aos seus méritos no 
Brasil e no Exterior. Ex-ministro da Cultura, 
fundador de mais de 30 universidades na 
América Latina e Caribe, reitor da UFMG nos 
anos de chumbo e alto funcionário do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
o farmacêutico mineiro Aluísio Pimenta traz 
em seu longo currículo os marcos de uma 
vida dedicada à mudança do ser humano 
por meio da Educação. 

Ao longo dos seus 90 anos, completados 
em 9 de agosto de 2013, Aluísio Pimenta 
acumulou o respeito e admiração de 
políticos, empresários, formadores de 
opinião, profissionais e estudantes de 
diversas áreas e gerações. Mas um, em 
especial, transformou o farmacêutico em um 
dos ícones da Farmácia no Brasil. Junto com 
um grupo de colegas engajados, ele ajudou 
a fundar o Conselho Federal de Farmácia em 
1960, dando a largada para a concretização 
do sonho de ver a sua profi ssão protegida, 
reconhecida e valorizada. 

“Naquela época existiam muitos práticos 
exercendo a atividade farmacêutica sem 
a formação adequada. Eles traziam vários 
transtornos e precisávamos de um órgão 
regulamentador. Foi quando tivemos a 
idéia de procurar o presidente Juscelino 
Kubitscheck para criar a Ordem dos 
Farmacêuticos do Brasil, assim como 
ele acabara de fazer com a Ordem dos 
Advogados do Brasil. Ele nos recebeu 
pe s soalmente  e  determinou que o 
Congresso Nacional criasse o Conselho 
Federal de Farmácia, como já tinha feito com 
o de Medicina”, relembrou o farmacêutico 
em entrevista à edição 26 da Farmácia 
Revista, em comemoração aos 50 anos do 
Conselho.

Após a criação do CFF, Aluísio Pimenta alternou entre a 
presidência e vice-presidência da entidade, sendo responsável 
pelas primeiras grandes vitórias da profissão. Em 1961, 
participou da criação dos conselhos regionais, inclusive o 
de Minas Gerais, do qual também se tornou presidente. 
“Quando criamos o Conselho, imaginávamos que ele seria uma 
entidade perene, cada vez mais forte. Mas hoje, ao constatar 
a sua dimensão e importância para a profi ssão, me sinto feliz 
e realizado. É muito bom saber que os medicamentos são 
dispensados com a orientação adequada e que o farmacêutico 
está presente em todas as etapas. Temos um Código de Ética 
que é respeitado, o que me dá bastante alegria”, comemorou. 

Mesmo à frente do CFF e do CRF/MG, Aluísio Pimenta nunca 
abandonou sua grande paixão: a Educação. Desde 1945, 
quando concluiu o curso de Farmácia, ele ministrava aulas de 
Química Orgânica na própria faculdade onde se formou, a UFMG. 
Cada vez mais reconhecido e respeitado, realizou estudos 
de Pós-Doutroado e desenvolveu trabalhos de pesquisa no 
Instituto Superior de Saúde, em Roma. Em 1964, aos 41 anos, 
foi nomeado reitor da UFMG, tornando-se o mais jovem reitor 
das universidades públicas do Brasil. Foi o responsável pela 
modernização do ensino universitário e deu importantes passos 
para a implantação do campus da Pampulha, em Belo Horizonte. 
Por lutar pela autonomia universitária, chegou a ser deposto 
do cargo pelo Exército, mas foi imediatamente reconduzido por 
ordem expressa do presidente Castelo Branco. 

Cassado pelo AI-5, Aluísio Pimenta passou 17 anos fora do 
Brasil, participando de vários projetos na área da Educação, 
Ciência e Tecnologia das Américas, Europa, China e Japão. Neste 
período, foi contratado pelo BID como especialista setorial para 
Educação, Ciência e Tecnologia, até transformar-se em alto 
executivo do Banco. Dois anos após voltar para o Brasil, em 
1985, benefi ciado pela Lei da Anistia, foi nomeado ministro da 
Cultura pelo então presidente José Sarney.

Toda a riqueza da vida dedicada à Educação está narrada no 
livro Aluísio Pimenta – Professor, lançado na comemoração 
de seus 90 anos. Com depoimentos de Frei Betto, Cristovam 
Buarque, Aécio Neves, José Sarney e outros políticos, teóricos 
e artistas que acompanharam, direta ou indiretamente, o 
legado do farmacêutico, o livro relata a sua trajetória pessoal e 
profi ssional, desde a infância simples até o seu reconhecimento 
como intelectual e destacado homem público.
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Especial

Patrono da Farmácia
Aluísio Pimenta herdou o amor pela 

prof i s são farmacêut ic a  do pai ,  Rui 
Pimenta, que era prático de Farmácia em 
São Sebastião dos Pintos, onde a família 
morava. Enquanto fazia o curso primário, ele 
ajudava o pai no atendimento na Farmácia, 
aprendendo desde cedo os princípios da 
profi ssão. Entre as lembranças dos irmãos 
de Aluísio, narradas no livro de Guiomar 
Sant’Anna Murta, estão os relatos sobre um 
simplório prático de farmácia que se tornou 
um importante farmacêutico diplomado e 
professor de química. 

Antes de se formar farmacêutico, Aluísio 
Pimenta e o padrinho José Braga Nunes, 
também farmacêutico, fundaram o labora-
tório “Farmaker”. Eles desenvolveram uma 
linha de medicamentos próprios, como o 
sulfato ferroso “Femom” e o levedo de cerveja 
“Leveglutan”. Aluísio Pimenta também fez 
estágio na Farmácia Araújo, onde manipulava 
uma série de medicamentos. Ao se formar 
na Faculdade de Farmácia da UFMG, em 

1945, foi convidado a trabalhar como assistente do professor Alberto 
Pais, na disciplina de Química. “Estava encerrada, assim, a vocação 
do farmacêutico, substituída pela do professor, futuro catedrático e 
ministro da Cultura”, relembra a irmã Ana Maria. 

Em reconhecimento ao exemplo e atuação determinantes para 
a profissão farmacêutica, Aluísio Pimenta foi condecorado com a 
Comenda da Magna Ordem Farmacêutica, outorgada pelo CRF/MG 
em 2011. O distintivo o elevou à condição de patrono da Farmácia 
em Minas Gerais. “Poucos são os homens capazes de deixar marcas 
eternas no desenvolvimento de uma profissão. Aluísio Pimenta é 
um deles. O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais tem 
a honra de ser fruto da bravura e ousadia desse mestre, exemplo 
de farmacêutico e ser humano”, destacou o presidente do CRF/MG, 
Vanderlei Machado.

O presidente do CFF, Walter Jorge João, também rendeu 
homenagens ao colega. “Farmacêutico por excelência, humanista por 
índole, educador por opção, esse mineiro de Peçanha, de incomum 
complexidade, é um nome expressivo da história contemporânea do 
País. Ajudou a construir e a dar personalidade à moderna Farmácia 
no Brasil, setor do qual é uma das maiores autoridades; intelectual 
respeitado, gestor bem-sucedido, homem sem fronteiras, Pimenta é, 
para nós farmacêuticos, uma referência nas ciências e na política 
profi ssional”.

“Só a Educação fará 
do Brasil um  país fácil 
de governar,  difícil de 

dominar e impossível de 
escravizar”Aluísio Pimenta
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1- Professor Aluísio Pimenta discursando como candidato à vice-presidente
2- Durante uma aula de química, na década de 1950
3- Professor Aluísio e sua marca registrada: o sorriso, em 1960
4- Recebendo a pelerine branca em sua posse como o mais 
jovem reitor da Universidade de Minas Gerais, em 19654
5- Discursando em sua posse no Ministério da Cultura, 
ao lado do presidente José Sarney, em 1985

6- Conversando com estudantes durante 
evento da sua volta do exílio
7- Discursando para uma multidão na Esplanada 
dos Ministérios, em 7 de setembro de 1985
8- Com Juscelino Kubitschek, no Palácio da Liberdade, em 1952
9- Com o presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, 
nas comemorações pelo seu aniversário de 90 anos

Fotos: Livro Aluísio Pimenta - Professor
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O CRF/MG lançou, no dia 17 de agosto, dois novos cursos 
do Capacifar, programa que vem oferecendo, há seis anos, 
atualização de conhecimento a milhares de farmacêuticos. 
Dessa vez, as oportunidades são nas áreas de Fitoterapia e 
Farmácia Magistral. 

As aulas foram ministradas na nova sede, situada à rua 
Urucuia, 48, bairro Floresta, e marcaram a reabertura do 
prédio do Conselho para a realização de cursos de capaci-
tação. Desde que o auditório do prédio da rua Sergipe foi 
interditado pela Defesa Civil, em setembro de 2012, as 
atividades de capacitação estavam sendo realizadas em 
salas particulares de Belo Horizonte, que eram alugadas 
somente para esse fi m. 

O novo local permite realizar quatro cursos e palestras 
simultaneamente, com capacidade para cerca de 200 
profissionais. “A diretoria estava ansiosa para receber 
novamente os colegas no prédio do CRF/MG, que é a casa 
do farmacêutico. O amplo espaço para capacitação foi um 
dos fatores determinantes para a escolha desse nosso novo 
endereço”, ressaltou o vice-presidente Claudiney Ferreira.

Novos cursos do Capacifar
marcam inauguração da nova sede

“É o meu segundo Capacifar. 
O primeiro foi sobre Farmácia 
Comunitária e foi marcante 
porque eu tinha acabado de 
me formar. Temos sempre 
que buscar aprender mais, 
porque o dia a dia na drogaria 
exige muito de nós”
Cristiane Neves Marques
Farma em Belo Horizonte

Últimos módulos em 
Divinópolis e Ponte Nova
O CRF/MG finalizou, em agosto, mais 
duas turmas do Capacifar de Saúde 
Pública. Ao longo do curso, cerca de 
100 farmacêuticos de Divinópolis (1ª 
foto) e Ponte Nova (2ª foto) e puderam 
aprender mais sobre as políticas de 
saúde pública, mecanismos de controle 
social, financiamento da saúde e redes 
de atenção. Também discutiram o 
ciclo de assistência farmacêutica e 
o Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de Saúde.

E m  j u l h o ,  o  c u r s o  a b o r d o u 
e s p e c i f i c a m e n t e  o s  p r o g r a m a s 
estratégicos do Ministério da Saúde, 
co m o o co n t r o l e  da tub e r c u l o s e , 
hanseníase e endemias, além dos 
protocolos de hiper tensão ar terial 
e diabetes mellitus, e programa de 
tabagismo. O último módulo tratou 
das avaliações em saúde e do uso de 
indicadores de assistência farmacêutica.

A palavra é sua
“Sempre quis me especializar 
em Fitoterapia,  mas acabei 
fazendo Saúde Pública. A gente 
não costuma encontrar muitos 
cursos nessa área e,   com esse 
Capacifar,  espero aprender o 
que a faculdade não ensinou”
Márcia Amélia 
Cardoso Carvalho
Farma em Belo Horizonte

“Trabalho com manipulação há 
cinco anos e sempre esperei um 
Capacifar só sobre Farmácia 
Magistral. Já tinha feito outros 
cursos isolados,  mas este,  em 
especial,  está muito bom. Os 
temas estão interessantes e o 
primeiro módulo foi excelente”
Cíntia Silva de Oliveira
Farma em São Joaquim de Bicas

Segundo ele, o lançamento de cursos inéditos do 
Capacifar reforça o compromisso com a oferta 
permanente de capacitação gratuita e de alto nível. 
“O curso de Farmácia Magistral era projeto antigo 
que estava perto de ser viabilizado no ano passado, 
quando tivemos a interdição do auditório onde 
fazíamos as capacitações. Tivemos que adiar os 
planos e estamos muito felizes por poder retoma-los 
agora, com tantos colegas presentes”, comemorou 
Claudiney Ferreira.

Os novos cursos do Capacifar terão cinco módulos 
presenciais e um à distância, por meio do Ambiente 
Virtual de Aprendizado (AVA) do CRF/MG. No curso 
de Fitoterapia, o primeiro módulo foi ministrado pelo 
farmacêutico e integrante da Comissão Assessora 
de Fitoterapia do CRF/MG, Sérgio Ribeiro Cardoso. 
Já o de Farmácia Magistral foi ministrado pelo 
farmacêutico e autoridade sanitária da Diretoria de 
Vigilância Sanitária em Medicamentos e Congêneres 
da Superintendência de Vigilância Sanitária de Minas 
Gerais, Alessandro Souza Melo.

No Capacifar Fitoterapia, 1o módulo foi ministrado por Sérgio Ribeiro

No de Farmácia Magistral, o palestrante foi Alessandro Souza Melo, da Visa

Nos dois cursos foram arrecadadas dezenas de fraldas geriátricas; doacões 
foram encaminhadas para instituições assistenciais Capacifar Fitoterapia
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Por entender que a área de Saúde Pública envolve vários desafi os e exige 
de seus profi ssionais constante aperfeiçoamento, o CRF/MG promoveu 
um workshop para os farmacêuticos que trabalham na área. Em parceria 
com a Sanofi Brasil, uma das maiores empresas farmacêuticas de 
medicamentos do mundo, mais de 50 farmacêuticos participaram, no 
dia 28 de agosto, da capacitação de tema “O farmacêutico na gestão de 
protocolos clínicos na atenção primária: diabetes e hipotireoidismo”. 

O evento, realizado no auditório do CRF/MG, contou com palestrantes de 
diferentes estados. Iniciando os trabalhos, o farmacêutico Luiz Antônio 
Marinho Pereira ministrou palestra sobre “Biofármacos e qualidade”, na 
qual explicou a elaboração de um medicamento biológico, suas diferenças 
em comparação com as drogas sintéticas, o controle de qualidade e as 
características dos biossimilares. O farmacêutico também ministrou 
a última palestra do dia, cujo tema foi a “Assistência Farmacêutica na 
Atenção Primária – Gerenciando Protocolos Clínicos”.

Em seguida, foi a vez da farmacêutica Alexandra Cruz Abramovicius 
realizar a discussão sobre o acesso aos biofármacos no SUS. Ela explicou 
como é a dispensação dos medicamentos biológicos, quais os princípios 
e como é realizada a assistência farmacêutica no SUS. Alexandra 
reafi rmou a importância do profi ssional de Farmácia na Saúde Pública. 
“O medicamento é essencial para o atendimento à população que utiliza 
os serviços do SUS. Por isso, o farmacêutico torna-se indispensável para 
a dispensação de forma consciente e a implantação do uso racional de 
medicamentos no dia a dia dos pacientes”, comenta.

Wesley Magno Ferreira, gerente da assistência farmacêutica da Secretaria 
Municipal de Saúde de Morrinhos/GO, também ministrou palestra sobre 
a atenção farmacêutica com ênfase nos pacientes diabéticos. O médico 
Ângelo Pimenta Macedo falou sobre o hipotireoidismo, explicando mais 
sobre a doença e como deve ser realizado o tratamento dos pacientes.

Workshop de Saúde Pública

“Achei as palestras 
e discussões muito 
interessantes,   pois 
são assuntos que 
precisamos saber 
para colocar em 
prática. Após essa 
oportunidade,   já 

entrei em contato com o CRF/MG para 
buscar levar capacitações desse nível 
para os profissionais de minha cidade.”
Flávio Henrique Souza
Farmacêutico em Pará de Minas/MG

“A iniciativa 
do CRF/MG 
em trazer a 
capacitação para 
farmacêuticos da 
Saúde Pública foi 
muito boa. Mesmo 
já vivenciando 

alguns assuntos diariamente,  as palestras 
trouxeram atualização e novas visões dos 
temas,  como o ponto de vista do clínico.”
Lusair Almada
Farmacêutica em Belo Horizonte/MG

Por entender que a área de Saúde Pública envolve vários desafi os e exige 

“O workshop 
superou as minhas 
expectativas. 
A capacitação 
foi sucinta,  bem 
focada e muito 
importante. 
Temas que não 

tenho muito acesso no dia a dia,  como 
as biotecnologias,  foram muito bem 
discutidos e agregaram conhecimento à 
minha experiência como farmacêutico.”
Wenderson Henrique Rocha
Farmacêutico em Belo Horizonte/MG

A palavra é sua Um salto nas capacitações
CRF/MG abriu quase 18 mil vagas para cursos e palestras nos últimos

20 meses, das quais participaram farmacêuticos de todas as regiões de Minas 

Por entender que a capacitação profi ssional é um 
dos pilares para a construção de uma categoria 
forte, reconhecida e valorizada, o CRF/MG adotou 
como principal bandeira a oferta de cursos gratuitos 
para todos os farmacêuticos do Estado. O programa 
de capacitação começou em 2008, concentrando 
as principais atividades na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, área que reúne mais de 40% 
dos profi ssionais. A grande procura dos farmacêu-
ticos de outras cidades e o acúmulo de experiência 
na realização de eventos fi zeram com que a oferta 
fosse ampliada, ano a ano, para cidades de todas as 
regiões de Minas. 

Idealizado e coordenado há seis anos pelo 
farmacêutico e assessor de diretoria Alisson 
Brandão, o programa começou com o Capacifar, 
do qual par t iciparam cerca de 300 prof is -
sionais no primeiro ano. O número foi crescendo 
gradativamente até alcançar a marca de 6,5 mil 
farmacêuticos capacitados de 2008 a 2011. “O 
aumento da oferta ajudou a aprimorar o programa. 
Reduzimos o número de módulos de cada curso do 
Capacifar, aumentando a adesão ao projeto sem 
prejudicar o conteúdo, e passamos a promover mini 
cursos sobre as principais áreas de atuação da 
Farmácia em locais onde o Conselho nunca havia 
estado presente”, comenta Alisson Brandão.

O marco da descentralização foi o 1º Congresso Mineiro de 
Farmácia, realizado em Montes Claros, em novembro do ano 
passado, com a participação de mais de 700 pessoas. “Sem 
dúvida, foi uma iniciativa muito ousada da atual diretoria, que 
entende que o Conselho tem que estar cada vez mais próximo 
do farmacêutico”, ressaltou Alisson Brandão. Segundo ele, 
além do Congresso em Montes Claros, foram promovidos 
mais 177 eventos paralelos de janeiro a agosto de 2013, 
chegando a 17.943 vagas ofertadas nos últimos 20 meses. 

EaD
Outra iniciativa inédita foi o lançamento do Programa de 
Educação a Distância, em junho de 2013. Mais de 700 
farmacêuticos se inscreveram para a estréia da modalidade, 
que abrangeu profissionais de 200 cidades diferentes. 
Através de um ambiente virtual desenvolvido especialmente 
para o CRF/MG, farmacêuticos e tutores utilizam a tecnologia 
a serviço da capacitação. 

“Os cursos do Conselho sempre despertaram muito interesse. 
As inscrições esgotam-se rapidamente e, apesar de percor-
remos todas as regiões de Minas, ainda tem muita gente 
que não consegue participar por causa de limitações físicas, 
temporais ou fi nanceiras. Estas situações nos motivaram a 
buscar alternativas para aumentar o acesso e democratizar 
a participação dos profi ssionais”, reforçou o vice-presidente 
Claudiney Ferreira.
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O Conselho Federal de Farmácia aprovou a resolução 
que regulamenta as atribuições do farmacêutico 
na gestão da assistência farmacêutica no SUS. A 
proposta, que foi debatida por quase um ano, ganhou 
sua versão final durante reunião plenária do CFF, 
na reunião plenária do dia 26 de julho, em Brasília. 
O texto foi elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre 
Saúde Pública com base nos acordos feitos com o 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems), e foi publicado no Diário Ofi cial da 
União em 19 de agosto.

De acordo com a resolução, o farmacêutico pode 
participar da elaboração do plano de saúde e demais 
instrumentos de gestão; do processo de seleção de 
medicamentos e de valorização, formação e capaci-
tação dos profi ssionais da saúde; do desenvolvimento 
de ações para promover o uso racional de medica-
mentos, além de outras atribuições inerentes à 
gestão da assistência farmacêutica no SUS. 

Segundo a coordenadora do GT sobre Saúde Pública 
do CFF, Lúcia Salles, o texto foi amplamente debatido 
porque se trata de um tema novo, que não estava 
previsto em leis específicas. “Precisávamos deixar 
clara a importância do farmacêutico para o SUS e que 
suas atividades de gestão podem gerar economia aos 
cofres públicos. Agora, o farmacêutico passa a ter o 
amparo legal, o respaldo do CFF, que oficializa sua 
atividade e possibilita que faça a gestão municipal ou 
estadual de saúde com base na legislação, podendo 
estruturar os serviços dentro do que preconiza as 
normas”, destaca. 

Regulamentada a atuação 
do farmacêutico no SUS*

Para a diretora Rigleia Lucena, que integra a mesa diretora 
do Conselho Estadual de Saúde, a regulamentação 
representa um avanço para o farmacêutico que atua na 
Saúde Pública. “Há anos lutamos por mais inserção do 
farmacêutico no SUS. Trabalhamos duro porque sabemos 
o quanto somos fundamentais na atenção básica. Já é 
hora de os gestores de saúde reconhecerem que manter 
farmacêuticos em seus quadros não é gasto, é investi-
mento. A regulamentação da nossa atuação no SUS é um 
grande passo nesse sentido”.

Cartilha de Saúde Pública
A Comissão Assessora de Saúde Pública do CRF/MG 
elaborou uma cartilha para orientar os farmacêuticos sobre 
suas competências e atribuições nas ações de Saúde 
Pública e conscientizar os gestores sobre a importância de 
valorizar os farmacêuticos que compõem seus quadros. O 
material está disponível para download no site do Conselho 
e já foi distribuído para os secretários municipais de Saúde 
por meio de ação conjunta do CRF/MG e a Secretaria de 
Estado de Saúde. 

“É fundamental que os gestores leiam esse material. O 
farmacêutico é indispensável para o cumprimento das 
ações de saúde na gestão 
das políticas de Assistência 
farmacêutica e de Medica-
mentos, além de ajudar a 
consolidar a Estratégia de 
Saúde da Família e as ações 
municipais de Vigilância à 
Saúde”, destacou Rigleia 
Lucena.

* Com informações do CFF* Com informações do CFF

Catálogo de artigos científi cos do 
CFF ganha formato digital
O periódico “Infarma”, publicação do CFF com 
artigos e pesquisas científicas do setor, passou a 
ser disponibilizado por meio eletrônico para todos 
os farmacêuticos do Brasil e do mundo. Para ter 
acesso a todo o conteúdo, é preciso se cadastrar 
no site revistas.cff.org.br. Após o cadastro, o 
farmacêutico poderá submeter seus artigos online 
e receber o sumário de cada nova edição via email. 
O novo sistema de divulgação e submissão também 
permite procurar artigos já publicados, por meio de 
palavras chaves.

Com a mudança, os artigos poderão ser publicados 
também em espanhol e inglês, ampliando o seu 
alcance mundial. Os textos são avaliados por um 
corpo de revisores especializados e o autor pode 
acompanhar, em tempo real, todas as etapas da 
análise da sua publicação. O periódico Infarma 
divulga, há 25 anos, pesquisas e realizações 
científi cas dos profi ssionais da área farmacêutica. 
Antes, o material era impresso e anexado à revista 
Pharmacia Brasileira.

Consultas Públicas debatem as substâncias 
impróprias em cosméticos e produto 
nacional fi toterápico
O regulamento técnico do Mercosul, que trata sobre substâncias 
que não podem ser utilizadas em produtos de higiene pessoal, 
cosméticos e perfumes, está sob consulta pública de número 
33/2013. Os comentários podem ser enviados até o dia 11 de 
outubro, por meio de preenchimento de formulário eletrônico 
disponível no site da Anvisa. As contribuições são consideradas 
públicas e podem ser consultadas no menu “resultado”. 

A Anvisa também quer saber a opinião dos farmacêuticos sobre 
a criação da categoria dos produtos tradicionais fitoterápicos. 
A consulta pública nº 34/2013 pretende atualizar as regras para 
o registro destes tipos de medicamentos e traz como principal 
novidade o produto tradicional fi toterápico, que poderá comprovar 
sua efetividade e segurança por meio de relatos de uso tradicional e 
referências na literatura. 

Pela proposta, todos os fitoterápicos listados no Formulário de 
Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira e com monografias em 
farmacopeias reconhecidas pela Anvisa poderão ser notificados. 
Os produtos tradicionais fitoterápicos são isentos de prescrição 
médica. As contribuições podem ser enviadas até o dia 12 de 
outubro.

Anvisa lança 3ª edição do boletim de Farmacovigilância
As respostas às perguntas mais frequentes recebidas pela área de farmacovigilância da Anvisa nos últimos dois anos estão 
publicadas na terceira edição do boletim de Farmacovigilância. As demandas foram enviadas por profi ssionais de saúde, usuários de 
medicamentos, profi ssionais da indústria farmacêutica, vigilâncias sanitárias locais e membros da Rede Sentinela. Lançado no dia 
16 de julho, o material traz também o resultado das discussões levantadas no IX Encontro Internacional de Farmacovigilância das 
Américas, na mesa redonda “Desafi os para a superação da subnotifi cação”, realizado em novembro do ano passado.
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Foi publicado no Diário Oficial da União de 14 de agosto 
o Decreto 8.077, que atualiza as regras da Vigilância 
Sanitária em relação às inovações no controle sanitário 
de produtos, bens e serviços. A nova legislação evita a 
repetição de temas e retira os dispositivos que já estão 
contidos nas competências normativas da Anvisa. Com 
isso, ela revoga o decreto anterior, com data de 1977, que 
contava com 171 artigos. 

Segundo o diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, 
as adaptações foram feitas para ajustar a legislação 
aos avanços ocorridos nas mais de três décadas. “Foi 
necessário revogar o decreto anterior porque ele foi 
desenhado para uma época em que não existia a Anvisa, 
nem estava estruturado o Sistema Nacional de Vigilâcia 
Sanitária (SNVS)”, explicou. A Anvisa foi instituída em 1999, 
quando também foi definido o SNVS e suas atribuições no 
âmbito de proteção à saúde.

Entre os itens que foram suprimidos estão os procedi-
mentos referentes a infrações, penalidades e a análise 
fiscal que já estavam presentes na Lei nº6437/77. O 
decreto também elimina a regra anterior que limitava as 
hipóteses de terceirização do controle de qualidade dos 
produtos. Com isso, a especificação de casos e definição 
de critérios técnicos de terceirização desse controle ficarão 
a cargo da Anvisa.

Um novo dispositivo obriga a notificação de eventos 
adversos e queixas técnicas relacionadas a produtos 
sujeitos à Vigilância Sanitária. Com isso, reforça-se a 
possibilidade e a qualidade do monitoramento de produtos 
no mercado e, além da melhor gestão da saúde pública, 
abre-se caminho para regulações que equilibrem exigências 
pré e pós introdução do produto no mercado. 

Normas da Vigilância Sanitária 
são revistas 30 anos depois*

* Com informações da Anvisa

Agora é lei. Os diagnósticos e prescrições terapêuticas, 
assim como a ocupação de cargos de direção e chefia 
de serviços médicos e hospitalares, não são atividades 
privativas dos médicos e podem ser exercidas por 
qualquer profissional da saúde. Os vetos da presidente 
Dilma Rousseff ao Projeto de Lei nº12.842, que regula-
menta a profissão médica, foram mantidos pelos 
deputados e senadores durante votação no dia 20 de 
agosto. Os vetos mantém a autonomia das profissões de 
saúde, valorizando o trabalho da equipe multiprofissional 
e a integralidade das ações do SUS. 

Segundo o presidente do CFF, Walter Jorge João, todas 
as justificativas dadas aos vetos, pelo Poder Executivo, 
foram no sentido de valorizar os serviços e os profis-
sionais que atuam no SUS. “A população carece de 
serviços de qualidade que, em especial, na Saúde, só 
podem ser prestados por equipes multidisciplinares. Não 
se faz saúde só com médicos, como não se faz somente 
com enfermeiros ou farmacêuticos”, comentou. 

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, afirmou que 
a vitória é de todo o povo brasileiro, porque mantém os 
princípios da equidade, integralidade e universalidade que 

Vitória da saúde! *

Processo Ético 0017/2011
Farmacêutico(a): Bruno de Castro Novais - CRFMG: 16.190

Processo instaurado para apuração de infração aos 
artigos: 4º; 6º; 8º; 10; 11 - inciso I; 13 - incisos III, VI 
e XXII; 14 - inciso I; 18 - inciso I; do Código de ética da 
Profissão Farmacêutica, aprovado pela Resolução nº 
417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Penalidade: Suspensão do Exercício Profissional pelo 
período de 03 (três) meses PR
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A diretoria do CRF/MG dá publicidade 
às sentenças proferidas nos processos, 

de acordo com os Art. 3º e 9º do 
Regulamento do Processo Disciplinar 

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

do Conselho Federal de Farmácia.

Congresso Nacional mantém vetos presidenciais à Lei do Ato 
Médico e garante autonomia das profissões da saúde

O novo texto exclui a obrigatoriedade geral de apresen-
tação de Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
(CBPF) para registro de produtos para saúde, como 
kits de diagnóstico. Com a revogação da obrigação 
geral, a Anvisa poderá ser mais seletiva quanto aos 
produtos em que irá exigir o CBPF, trabalhando de 
acordo com o risco específico de cada um deles. 

Também foram estabelecidas hipóteses de priori-
zação de registros de produtos na Anvisa, todas elas 
alinhadas com as políticas definidas pelo Ministério da 
Saúde para fortalecimento do Sistema Único de Saúde 
– SUS e do Complexo Industrial da Saúde. Foi prevista 
a possibilidade de reconhecimento da efetividade/
eficácia de medicamentos fitoterápicos por meio do 
uso tradicional, facilitando o registro desses produtos 
em atendimento às políticas setoriais de saúde. 

A comunicação prévia à Anvisa em caso de descon-
tinuação na fabricação de medicamentos também 
foi aprimorada, prevendo a possibilidade de se exigir 
a comunicação com antecedência de 12 meses em 
casos críticos. Isso aumenta a eficácia do gerencia-
mento do risco de desabastecimento do mercado, 
de forma a melhor atender às necessidades de 
tratamento da população. 

A legislação não muda a rotina de fiscalização e 
licenciamento nos municípios e estados que integram 
o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), 
ficando mantidas as prerrogativas das autoridades 
sanitárias, assim como as exigências legais para 
o licenciamento de estabelecimentos e a respon-
sabilidade de toda a cadeia de produtos pela sua 
qualidade e segurança.

fundamentam o SUS, sem comprometer a regulamen-
tação da profissão médica. “Foram muitos anos de luta 
para garantir que as outras profissões da área da saúde 
não fossem prejudicadas pela regulamentação médica, 
que, aliás, era justa e necessária. Agora, respaldados por 
lei, podemos continuar dando nossa contribuição para a 
construção de um SUS forte, cada vez mais acessível e 
universal”, declarou Vanderlei Machado. 

Histórico
Após mais de 11 anos em tramitação no Congresso 
Nacional, o projeto de lei conhecido como Ato Médico 
foi aprovado pelo Senado Federal no dia 20 de junho, 
mas sancionado com vetos pela presidente Dilma 
Rousseff dez dias depois. Desde então, o movimento 
composto por diversas entidades representativas dos 
profissionais de saúde intensificou a mobilização no 
sentido de pressionar os parlamentares a manterem 
os vetos. O CFF e o CRF/MG, inclusive, disponibili-
zaram mensagem eletrônica para que os farmacêuticos 
pudessem reproduzir e encaminhar aos seus deputados 
e senadores, solicitando a aprovação parcial da lei.

* Com informações do CFF
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Vacina às avessas é testada para tratar diabetes tipo 1
Fonte: Folha de S.Paulo

Em busca de uma nova arma contra o diabetes tipo 1, forma da doença que costuma afetar 
crianças e adolescentes, cientistas da Holanda e dos EUA desenvolveram uma espécie de vacina 
às avessas, projetada para amansar o sistema de defesa do organismo. A estratégia faz sentido 
porque essa forma de diabetes surge quando o corpo do próprio paciente se volta contra ele, 
destruindo as células do pâncreas que produzem o hormônio insulina. 

Com cada vez menos insulina em seu organismo, o doente se torna incapaz de controlar os níveis 
de açúcar no sangue, o que pode levá-lo à morte se ele não repuser o hormônio com freqüência. 
A nova abordagem conseguiu impedir que o pâncreas dos pacientes sofresse mais danos e, em 
alguns casos, parece ter feito com que o organismo deles aumentasse sua produção natural 
de insulina. Além disso, as células de defesa que estavam atacando as “fábricas” do hormônio 
passaram a sumir. 

Esses efeitos positivos acabaram passando três meses depois das 12 semanas de tratamento experimental, mas os autores da 
pesquisa pretendem verifi car se é possível obter efeitos mais duradouros com um tempo maior de terapia.

Certifi cação obrigatória para
agulhas e seringas entra em vigor

Fonte: Anvisa

Já está em vigor a exigência de certifi cação do Inmetro para as agulhas e seringas comercializadas 
no país. O prazo para a adequação destes materiais terminou no dia primeiro de julho. Os requisitos 
mínimos de identidade e qualidade destes produtos foram determinados pela Anvisa em 2011 com 
o objetivo de garantir padrões mínimos para produtos largamente utilizados na assistência à saúde 
em todo o país.

Apenas os produtos comercializados antes da data de vigência das normas podem ser comercia-
lizados e utilizados, respeitando as datas de validade de cada unidade. As normas que tratam da 
certifi cação de seringas e agulhas são as resoluções RDC nº 3 e nº 5, ambas de 2011. O prazo de 
vigência das duas resoluções havia sido prorrogado até o dia 30 de junho deste ano para garantir 
que não houvesse descontinuidade no fornecimento dos produtos.

De acordo com levantamento da Anvisa, já existem 18 fornecedores de agulhas e seringas certifi cados no Brasil, o que garante o 
abastecimento do mercado nacional dentro das novas regras. A certifi cação é feita em instituições participantes do Sistema Brasi-
leiro de Avaliação da Conformidade, coordenado pelo Inmetro.

Portador de doença reumática terá acesso a remédio pela tabela do SUS
Fonte: Agência Brasil

O Ministério da Saúde incluiu medicamento para tratamento de doenças reumáticas na tabela do SUS. De 
acordo com portaria publicada na edição do dia 8 do Diário Ofi cial da União, passa a integrar a lista o napro-
xeno 250 miligramas e 500 miligramas, por comprimido. O remédio é um anti-infl amatório com ação analgé-
sica e antitérmica.

As doenças reumáticas, ao contrário do senso comum, não apresentam como sintomas apenas dores ósseas 
ou nas articulações, mas, também, em outros órgãos como rins, olhos, pulmões e pele. A estimativa é que 30 
milhões de brasileiros sofram de doenças reumáticas , dos quais 10% deles de artrite reumatóide.

A relação com todos os procedimentos contemplados no Componente Especializado da Assistência Farma-
cêutica, estratégia do Ministério da Saúde que prevê acesso a medicamentos no âmbito do SUS, é defi nida 
pela Portaria GM/MS nº2981. A lista é elaborada a partir da assessoria da Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura regimental 
do Ministério da Saúde, responsável pelo processo administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em 
saúde pelo SUS.

Brasil aprova nova droga biológica contra o lúpus
Fonte: Folha de S.Paulo

O primeiro medicamento desenvolvido em mais de 50 anos para tratar especifi camente pessoas com lúpus 
chegou ao mercado brasileiro neste mês. A droga, batizada de Benlysta, é uma proteína que combate o 
processo responsável por levar o corpo do paciente a atacar as próprias células de defesa.

O novo medicamento, que também é um tipo de anticorpo, difi culta o amadurecimento dos linfócitos B 
para reduzir seu ataque aos tecidos saudáveis do organismo. O lúpus é uma doença autoimune. O lúpus 
mais “leve” causa artrite, fadiga, perda de cabelo e problemas na pele. Em fase moderada, a doença leva 
a uma queda no número de plaquetas e glóbulos brancos no sangue. Casos graves acometem os rins e o 
sistema nervoso central, causando desde dores de cabeça até convulsões e paralisia. A nova droga, porém, 
não é isenta de efeitos colaterais, incluindo infecções graves, náuseas, diarréias e febre.

O tratamento existente hoje, à base do anti-infl amatório cortisona, não custa mais do que R$ 2.000 ao ano. A droga também é 
distribuída pela rede pública de saúde. Estima-se que o Brasil tenha 200 mil pessoas com lúpus. Por ano, mais de mil casos são 
diagnosticados. Segundo o Ministério da Saúde, em 2012, a doença levou à internação 4.475 pessoas. As mulheres são as mais 
afetadas. Em cada grupo de dez doentes, nove são mulheres em idade reprodutiva.

Droga tradicional para cólica de bebê volta ao mercado
Fonte: Folha de São Paulo 

A Funchicórea - medicamento tradicional contra cólicas de bebês usado por mais de sete décadas 
no Brasil, mas fora do mercado há mais de um ano - poderá voltar em breve às prateleiras. No 
dia 4 de julho, a Anvisa reverteu decisão adotada em 2005, que indeferiu o registro do produto. 

Vendas do medicamento ainda ocorreram até o início de 2012, sob o efeito de liminar conseguida 
pela empresa. Derrubada a medida, a Funchicórea saiu do mercado. Segundo Dirceu Barbano, 
diretor-presidente da Anvisa, o veto do produto em 2005 não teve relação com questionamentos 
sobre sua efi cácia. O diretor explica que, à época, havia receios sobre as variações na quantidade 
do princípio ativo no produto porque um dos componentes, a planta ruibarbo, estava na forma 
de um pó.

Saúde garante medicamento contra leucemia infantil
Fonte: Agência Brasil

O Ministério da Saúde já abasteceu os estados e o Distrito Federal com o medicamento contra 
leucemia infaltil L-Asparaginase. A medida garante a continuidade do tratamento e benefi cia mais 
de 3 mil crianças. Foram investidos R$ 17,6 milhões na compra de 52.300 frascos, quantitativo 
sufi ciente para suprir toda a demanda nacional pelo tratamento por um ano. A ação foi feita em 
parceria com a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE).

Até o ano passado, o L-Asparaginase era comprado pelos serviços do SUS habilitados em onco-
logia. O Ministério da Saúde assumiu a compra depois que a empresa brasileira que distribuía o 
medicamento comunicou ao governo federal que o produtor estrangeiro havia interrompido a fabri-
cação, e que os estoques durariam apenas até meados deste ano. O Ministério, então, viabilizou a 
aquisição centralizada por meio de novo fornecedor, garantindo maior controle do abastecimento.

O L-Asparaginase tem capacidade para destruir uma enzima essencial à sobrevivência das células 
cancerígenas da leucemia linfóide aguda, um tipo de leucemia comum na infância e que tem uma probabilidade de cura de 90%. 
A produção do medicamento envolve tecnologia complexa. O produto é um biológico, ou seja, feito a partir de material vivo e 
manufaturado a partir de processos que envolvem biologia molecular. Os biológicos, nestes casos, são a única alternativa exis-
tente em relação aos medicamentos tradicionais de síntese química, aumentando as possibilidades de sucesso no tratamento 
principalmente para doenças crônicas, além de vacinas.
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Gestão
Parabenizo toda a diretoria pelo trabalho que vem 
realizando nesta atual gestão. Dois tópicos precisam 
ser citados e parabenizados em especial: O Projeto 
Capacifar, do qual tive oportunidade de participar via 
EAD. Foi uma forma de atualização, mesmo estando 
muito distante da capital e de grandes centros. 
Louvável tal atitude dos criadores e tutores. Com 
certeza irei participar de vários que acontecerem. O 
trabalho profissional da Fiscal Érica Carvalho Nolli, 
que acabou de sair do estabelecimento do qual sou 
RT, fazendo um trabalho de fiscalização informativo e 
preventivo, de forma extremamente profissional. Ela 
consegue, através de seu profissionalismo e simpatia, 
tirar aquela impressão ruim que o nome “fiscal” carrega 
em seus ombros. De profissionais e colegas de trabalho 
semelhantes a ela é que nossa profissão carece.

Fábio Luís Gomes. (por email)

Resolução CIB / SUS
Achei boa a manifestação do Conselho sobre a 
Resolução CIB/SUS 3792/13. Isso reflete a atuação 
em atenção à categoria e a saúde publica.

Germane Saldanha Rodrigues (Via fale conosco)

Eleições 2013
Parabéns pela demonstração de democracia! 
Divulgar as eleições publicamente tornando 
aberta a possibilidade de concorrência é o maior 
sinal de respeito aos farmacêuticos!

Marcelo Polacow Bisson (via Facebook)
Conselheiro Federal por São Paulo

12ºCFBMG
Agradeço a todos os palestrantes pelos ótimos 
mini-cursos que participei, podendo enriquecer 
ainda mais meu portfólio. Agradeço ao CRFMG 
pela impecável organização e pelos ótimos temas 
apresentados. A cada dia mais tenho orgulho de 
poder fazer parte da classe farmacêutica. Muito 
obrigado pelo excelente Congresso!

Carlos Resende (via Facebook)

Rever amigos, colegas de profissão afastados 
pela distância. Aprender com experiências, se 
capacitar. Conversar com quem te entende e 
dividir suas preocupações e êxitos profissionais. 
Ótimo fim de semana, ótimo congresso!

Tiago Viveiros (via Facebook)
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Eleições CRF/MG
2013

No dia 7 de novembro, você vai 
decidir o futuro do seu Conselho.

Acompanhe as notícias em 
www.crfmg.org.br e fi que 

por dentro do processo. 
Saiba como vai ser a votação online 

em votafarmaceutico.org.br

Participe desse 
momento histórico!

Caso a senha provisória não tenha 
chegado até 30 dias antes das eleições, 
o farmacêutico deve enviar um pedido 
de verificação da situação financeira 
pelo email eleicao@crfmg.org.br

A senha provisória deve ser substituída 
pela defi nitiva antes do dia da eleição

Após o voto, o comprovante de votação 
deve ser impresso


