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CFF regulamenta a 
prescrição farmacêutica 
e abre portas para a 
ampliação da valorização 
do farmacêutico 
como profissional 
essencial à saúde.

Esta edição da Farmácia Revista traz a cobertura especial de um marco histórico para a profi ssão: a tão 
esperada regulamentação da prescrição farmacêutica. A reportagem de capa apresenta os impactos que a 
medida causará nas farmácias e drogarias sob o olhar de proprietários, farmacêuticos e da população. 

Também apresenta as atribuições clínicas do farmacêutico, recém-regulamentadas pelo CFF. As novas normas 
estabelecem uma relação de cuidado centrada no paciente, segundo preceitos profi ssionais e bioéticos.

Após estas importantes conquistas, é hora de os farmacêuticos, entidades de classe e instituições de ensino 
se fortalecerem na busca pela excelência no cumprimento das novas atribuições. O CRF/MG vai fazer a parte 
dele, utilizando a fi scalização orientativa e a capacitação profi ssional como ferramentas de promoção do 
reconhecimento e valorização do farmacêutico em todas as regiões do Estado.

Boa leitura!
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06 - Gestão
Prêmio Lúcio Guedes Barra homenageia 
farmacêuticos que se destacaram 
durante a formação acadêmica

31 - Fique de Olho
Farmacêuticos e laboratórios de 
análises clínicas celebram a primeira 
Convenção Coletiva de Trabalho

27 - Capacitação
CRF/MG assina convênio para 
divulgação gratuita de guia de 
condutas

08 – CRF/MG ajuda a elaborar PL 
que cria gratificação obrigatória 
na Rede da Farmácia de Minas

11 – Encontro alinha estratégias 
de estímulo e fortalecimento à 
fitoterapia na região sudeste do País

20 – Nova resolução normatiza as 
atribuições clínicas do farmacêutico 

22 – CRF/MG e Visa de Coronel 
Fabriciano promovem workshop 
sobre deontologia farmacêutica

26 – EaD sobre interações 
medicamentosas tem 
recorde de inscrições

33 – Farmacêuticos do Vale do 
Aço colaboram em pesquisa 
do Ministério da Saúde

34 - Farmacêutico mais antigo 
em atividade recebe visita 
do presidente do CRF/MG
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Com a Palavra

Setembro
• Entrevista ao vivo para a TV Paranaíba, do Triângulo Mineiro, no dia 16, sobre a 
venda irregular de medicamentos;

• Entrevista ao vivo para a TV Leste (afi liada Record), no Vale do Aço, no dia 18, 
sobre o “Workshop: Deontologia e Legislação Farmacêutica”;

• Entrevista para a Intertv (afi liada Rede Globo), no Vale do Aço, no dia 18, sobre o 
“Workshop: Deontologia e Legislação Farmacêutica”;

• Entrevista para o programa Diálogos, da TV UNI Coronel Fabriciano, no dia 18, 
sobre as atribuições do profi ssional farmacêutico;

• Entrevista ao vivo para o Bom dia Minas, da TV Globo, a respeito da pesquisa do 
Ministério da Saúde sobre o acesso da população aos medicamentos, no dia 23;

• Prescrição farmacêutica
 - Entrevista para a Rádio UFMG Educativa, de Belo Horizonte, no dia 24;
 - Entrevista para a Rede Minas, no dia 25;
 - Entrevista para Diário Regional de Juiz de Fora, no dia 26;
 - Entrevista ao vivo para Rádio Itatiaia, no dia 26;

Outubro
• Entrevista para a Revista Souza Cruz sobre a motivação de 
funcionários nas farmácias e drogarias, no dia 7;

• Entrevista de estúdio para a rádio Itatiaia, no 
dia 18, sobre os riscos da automedicação;

• Entrevista ao vivo para a rádio Justiça, de Brasília, 
sobre armazenamento de medicamentos, no dia 28;

• Prescrição farmacêutica
 - Nota para a Inter TV, de Montes Claros, no dia 3;
 - Nota para a TVE, de Juiz de Fora, no dia 3;
 - Entrevista ao vivo para o Bom dia Minas, da TV Globo, no dia 9;

Conselho 
na Mídia

Minuto do Farmacêutico 
na Rádio Itatiaia

610AM ou 95,7FM
• Acir Antão: segunda, quarta e sexta, entre 9h e 10h
• Jornal da Itatiaia 2ª edição: terça, quinta e sábado, entre 12h30 e 13h
• Chamada Geral: segunda a sexta-feira, entre 13h e 14h

Envie sugestões de temas para comunicacao@crfmg.org.br

Um exemplo de farmacêutico
Quem dera se todos os farmacêuticos pudessem 
se orgulhar de uma caminhada de mais de quatro 
décadas de lutas e vitórias. Que bom seria se 
todos os jovens que recebessem seus diplomas 
estivessem dispostos a iniciar um legado de amor 
e defesa da nossa profissão. Privilegiadas são 
as pessoas que têm e tiveram a oportunidade de 
conviver com ícones que ajudaram a transformar a 
história do ensino farmacêutico e, por consequência, 
os próprios rumos da Farmácia em Minas Gerais. 

Tenho a honra de afirmar que sou uma dessas 
pessoas privilegiadas. Há muitos anos assisto 
de perto a trajetória admirável do colega Lúcio 
Guedes Barra, farmacêutico-bioquímico de alma 
e coração. Professor e educador, ele é difusor da 
verdade em circunstâncias nem sempre fáceis. 
Para ele, a universidade é a casa onde se busca 
a verdade própria da pessoa humana. Em seu 
caminho, é exemplo de homem de largo caráter, de 
pulso fi rme e coração enorme, que acolheu a todos 
seus discentes como fi lhos, tornando-se para eles 
referência de estímulo e fortaleza. 

Dos seus 70 anos de idade, 40 foram vividos intensamente 
na busca pela qualidade do ensino farmacêutico e pelo cresci-
mento da tradicional Escola de Farmácia da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Sábio, considera que o ensino não é 
uma simples transmissão de conteúdos, mas uma formação 
de jovens que devem ser compreendidos e suscitados à sede 
da verdade e anseio de superação. 

Muitos já reconheceram, com justiça, o incansável esforço 
desse farmacêutico. A própria categoria já o fez, referendando 
seu nome para receber a Comenda do Mérito Farmacêutico, 
em 2012. Demos continuidade a essas merecidas 
homenagens indicando-o como patrono do Prêmio Professor 
Lúcio Guedes Barra, que valoriza o empenho dos acadêmicos 
que se destacaram durante a graduação. Após receber a 
medalha, esses novos farmacêuticos carregam a responsa-
bilidade de continuar o legado deixado pelo querido mestre 
Lúcio Guedes. Afi nal, temos que contribuir para que os bons 
frutos sigam plantando belas sementes.

Presidente Vanderlei Machado
Homenagem ao diretor e conselheiro 

Lúcio Guedes Barra

Diretoria do CRF/MG 
homenageia o colega 

Lúcio Guedes Barra na 
Solenidade do Mérito 

Farmacêutico 2012
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Valorizando 
quem se dedica

Prêmio Professor 
Lúcio Guedes 
Barra homenageia 
farmacêuticos 
recém-formados que 
se destacaram na 
formação acadêmica
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Para Claudiney Ferreira, os novos profi ssionais carregam a respon-
sabilidade de continuar o legado deixado por Lúcio Guedes Barra, 
que é diretor e conselheiro regional do CRF/MG, mas está tempora-
riamente afastado de suas atividades por motivos de saúde. “Nos 
mais de quarenta anos dedicados à UFJF, ele deixou grandes lições. 
Encabeçou as principais lutas em favor do reconhecimento da 
profi ssão. Todos nós fazemos votos de que ele volte logo, porque a 
sua sensatez, maturidade e experiência fazem muita falta”, afi rmou o 
vice-presidente. 

Ao entregar a medalha à farmacêutica Mariana Macedo, Claudiney 
Ferreira estendeu a homenagem a todos os alunos que se 
empenharam ao longo do curso. “Parabéns pelo esforço. Parabéns 
pela superação. Cada um sabe os obstáculos que teve que superar 
para chegar até aqui. Quanto investimento, quantas renúncias! A 
primeira etapa está cumprida. Agora, mãos à obra”.

Participação
Para participar do Prêmio Professor Lúcio Guedes Barra, basta 
que o coordenador do curso inscreva a sua faculdade na “Área 
Instituição de Ensino”, no site do CRF/MG, e informe o dia da 
Colação de Grau. O agendamento é feito de acordo com a disponi-
bilidade dos diretores e representantes do CRF/MG, que fazem 

Ainda no mês de setembro, mais duas alunas foram homena-
geadas com o Prêmio Professor Lúcio Guedes Barra. No dia 26, 
foi a vez da recém-formada Laís Raquel de Almeida receber a 
condecoração das mãos da diretora tesoureira Rigleia Lucena 
durante a formatura da Unifenas/BH. No dia seguinte, a medalha 
foi entregue pelo vice-presidente Claudiney Ferreira à Ana Paula 
Henriques Ventura, que se formou pela faculdade Pitágoras/BH. 
Claudiney também foi o Patrono da turma.

“Até aqui, quem cuidou de vocês foi a faculdade. A partir de agora, 
quem cuida de vocês é o Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais. Aproximem-se. Participem, perguntem, sugiram melhorias, 
contem conosco. Sintam-se em casa, as portas estarão sempre 
abertas para vocês”, convocou Vanderlei Machado.

Homenagens
 em todo o Estado

Mariana Macedo, da UFJF, foi a primeira 
farmacêutica a receber a homenagem

Claudiney 
Ferreira entrega 
a medalha 
a Ana Paula 
Henriques 
Ventura, do 
Pitágoras BH

a confirmação de participação tão logo seja 
possível. A escolha do acadêmico homenageado 
é feita pela própria instituição de ensino. 

Entre os critérios para a seleção do estudante 
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, assim como Lúcio Guedes Barra é para 
toda a categoria”.

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

A cerimônia de colação de grau é um momento 
marcante na vida de todo farmacêutico. É a concreti-

zação de um sonho alimentado ao longo de muitos anos 
de estudo e dedicação. Agora, uma iniciativa do CRF/MG 

tornou o momento ainda mais emocionante. Os alunos que 
apresentaram o melhor desempenho durante o curso estão tendo 

a oportunidade de receber o reconhecimento por meio do Prêmio 
Professor Lúcio Guedes Barra.

A homenagem foi criada para incentivar os estudantes a cuidarem da 
sua formação acadêmica com seriedade, ética e responsabilidade, 
assumindo, ainda durante a graduação, o compromisso para com a 
profi ssão farmacêutica e a sociedade. A primeira medalha foi entregue 
pelo vice-presidente Claudiney Ferreira à farmacêutica Mariana Macedo 
de Almeida, no dia 18 de setembro. Ela colou grau na Faculdade de 
Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mesma 
instituição onde Lúcio Guedes Barra, que dá nome ao prêmio, consagrou-
-se como farmacêutico e professor. 

O nome do aluno agraciado só é conhecido durante o discurso 
dos representantes do CRF/MG na cerimônia de colação de grau, 
aumentando a emoção dos jovens farmacêuticos e seus familiares. 
“Foi uma surpresa sem tamanho. Não sabia de nada, nem meus pais. 
Como a nota de cada um é privada, nunca poderia imaginar que eu 
teria o melhor desempenho”, comemora Mariana Macedo. Ela conta 
que o prêmio foi um incentivo para continuar estudando. “Pretendo 
seguir carreira acadêmica e atuar na área de genética. Essa medalha 
confi rma que todo o esforço durante o curso valeu a pena. O trabalho 
reconhecido é um estímulo a mais para eu continuar crescendo”. 

Mariana Macedo foi aluna do professor Lúcio Guedes Barra no primeiro 
período da faculdade. Ele ministrou a disciplina ‘Profi ssão Farmacêutica’, 
apresentando o cenário geral das perspectivas e desafi os da profi ssão. 
“Essa iniciativa do Conselho de Farmácia é muito legal, porque, além de 
incentivar os alunos, faz uma justa homenagem ao professor Lúcio, que 
foi e é tão importante para o curso de Farmácia da UFJF”.

Rigleia Lucena 
homenageia 
Laís Raquel 
de Almeida, 

formanda da 
Unifenas

6
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A presidente Dilma Rousseff vetou o artigo da 19 do Projeto de Lei 
de Conversão nº 21 de 2013 (MP 615/13), que atribuiria exclusiva-
mente ao farmacêutico a responsabilidade técnica por farmácias e 
drogarias. O artigo tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional no 
dia 11 de setembro, mas não foi sancionado pela presidente. Com 
isso, fica mantida a redação original do artigo 15 da Lei Federal 
5991/73, que obriga a existência de responsável técnico (RT), inscrito 
no seu respectivo Conselho Regional de Farmácia, em drogarias, 
farmácias e distribuidoras de medicamentos, mas não especifi ca que 
profi ssional deve ser esse responsável técnico. 

A pretensão de se modifi car o texto era a de sedimentar a necessidade 
da presença do farmacêutico em todas as hipóteses de dispensação 
de medicamentos, ainda que em localidades remotas. O acréscimo do 
termo “farmacêutico” na lei dissiparia quaisquer dúvidas ou interpre-
tações equivocadas a respeito da necessidade deste profissional 
como responsável técnico nas farmácias e drogarias, impedindo que 
ela pudesse ser delegada ou atribuída a técnicos de nível médio. 

O Conselho Federal de Farmácia lembrou, em nota oficial emitida 
no dia 10 de outubro, que embora o artigo 15 da Lei 5991/73 não 
aponte claramente que profissional deve ser responsável técnico 
desses estabelecimentos, o artigo 41 da mesma lei determina que o 
RT deve solicitar confi rmação expressa ao profi ssional que prescreveu 
a dosagem de medicamento que porventura ultrapasse os limites 
farmacológicos ou apresente incompatibilidades. Desse modo, não 
resta dúvidas de que o único profissional habilitado a responder 
tecnicamente pelas farmácias e drogarias é o farmacêutico. 

“Cumpre registrar que o artigo 15 da Lei Federal nº 5991/73 já foi 
objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal na 
Representação de Inconstitucionalidade nº 1507-6/DF, de cujo 
julgamento se extrai a absoluta convicção de que a imposição da 
presença do farmacêutico, desde o advento do referido diploma 
legal, é plenamente constitucional, vez que é uma norma que visa 

CRF/MG lamenta veto presidencial que CRF/MG lamenta veto presidencial que CRF/MG lamenta veto presidencial que 
mantém inalterado o texto da Lei 5991/73mantém inalterado o texto da Lei 5991/73mantém inalterado o texto da Lei 5991/73mantém inalterado o texto da Lei 5991/73mantém inalterado o texto da Lei 5991/73mantém inalterado o texto da Lei 5991/73***

assegurar o direito à saúde. Inobstante 
todo o esforço empreendido pelo Conselho 
Federal de Farmácia, principalmente por 
sua Comissão Parlamentar, a presidente 
da República, conforme se depreende nas 
razões de seu veto, adotou o posicionamento 
do Ministério da Saúde, o qual, lamentavel-
mente, privilegiou o direito à livre atividade 
mercantil em detrimento ao direito à saúde”, 
destacou a nota do CFF. 

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, 
também lamentou o veto presidencial. “Os 
parlamentares já tinham se sensibilizado 
para a necessidade de a comercialização ser 
feita exclusivamente por farmacêuticos, que 
é autoridade máxima quando o assunto é 
medicamentos. É uma pena que a presidente 
ainda não tenha entendido os riscos que a 
venda mal orientada de medicamentos pode 
provocar”, lamentou Vanderlei Machado. 

“Considerando as distintas realidades e 
as demandas singulares da população, a 
sociedade clama por mais cuidado e atenção 
às suas necessidades de saúde. Atender a 
esse chamado é um grande desafio, mas 
também uma oportunidade ímpar para que 
o farmacêutico assuma de vez um papel 
relevante como protagonista das ações em prol 
da saúde da população brasileira. Nenhuma 
articulação vai impedir que os farmacêuticos 
brasileiros exerçam seu papel social em sua 
plenitude”, completou o presidente do CFF, 
Walter Jorge João, na nota ofi cial.

* Com informações do CFF
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Gratificação aos farmacêuticos
da Farmácia de Minas

 O CRF/MG, em parceria com a Associação dos 
Farmacêuticos da Rede Farmácia de Minas 
(AFARFMG), intensificará o trabalho com os 
gestores e parlamentares para encaminhar 
a proposta de Projeto de Lei Complementar 
(PLC) que cria gratificação financeira para 
o farmacêutico Responsável Técnico pelas 
unidades da Farmácia de Minas.  

O PLC estabelece prazo para que os 
municípios repassem ao farmacêutico o 
incentivo financeiro destinado à fixação do 
profissional no programa, assim como o 
repasse de possíveis reajustes da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES), vinculados à 
prestação de serviços referentes a 40 horas 
semanais, conforme pactuado no Termo de 
Gestão que municípios e SES assinam para a 
implantação do Programa.

O Projeto de Lei também elimina dúvidas em 
relação à necessidade da existência de um 
profissional farmacêutico substituto. Nas 
unidades da Farmácia de Minas Integrada, 
o PLC prevê a contratação obrigatória de, no 

mínimo, dois farmacêuticos com jornada de trabalho de 40 horas 
semanais para atuar com o Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica e o Componente de Alto Custo.

A proposta de Projeto de Lei Complementar, assim como a exposição 
dos motivos que levaram à elaboração do texto, está disponível aos 
farmacêuticos interessados em implantá-la em seus municípios. 
Para tanto, basta entrar em contato com a Associação dos 
Farmacêuticos da Rede Farmácia de Minas (afarfmg@gmail.com) e 
solicitar o encaminhamento do material. O texto foi elaborado pelos 
farmacêuticos Marcos Luiz de Carvalho, Thiago Siqueira Marques, 
Andréa Reis Pereira e Alisson Brandão Ferreira, com suporte da 
advogada Daniela Miranda Duarte.  

Apoio do Legislativo
O PLC foi entregue ao deputado estadual Paulo Lamac, durante 
reunião realizada no dia 27 de setembro, no CRF/MG. O parlamentar 
se disponibilizou a encaminhá-lo à Assembléia Legislativa e fazer 
articulações junto aos prefeitos e vereadores municipais de seu 
partido nas cidades onde há unidades da Rede Farmácia de Minas. 
A intenção é sensibilizá-los para tentar fazer com que o incentivo 
fi nanceiro seja repassado antes da aprovação do projeto de lei, que 
depende dos prazos de tramitação da Assembléia Legislativa. 

 Combate à automedicação
O deputado estadual Paulo Lamac também apresentou 

um projeto de lei, de sua autoria, que cria a Semana 
de Conscientização e Combate à Automedicação. A 

iniciativa tem o objetivo de alertar a população sobre 
os perigos do consumo irracional de medicamentos. 
O PL também pretende reforçar a importância e 
competência técnica do farmacêutico no ato da 
dispensação dos fármacos. As atividades referentes 

à Semana de Combate à Automedicação seriam 
desenvolvidas principalmente na rede pública de ensino 

e saúde, instituições de defesa e proteção dos direitos do 
consumidor e entidades do terceiro setor.  
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um projeto de lei, de sua autoria, que cria a Semana um projeto de lei, de sua autoria, que cria a Semana um projeto de lei, de sua autoria, que cria a Semana um projeto de lei, de sua autoria, que cria a Semana um projeto de lei, de sua autoria, que cria a Semana um projeto de lei, de sua autoria, que cria a Semana um projeto de lei, de sua autoria, que cria a Semana 
de Conscientização e Combate à Automedicação. A de Conscientização e Combate à Automedicação. A de Conscientização e Combate à Automedicação. A de Conscientização e Combate à Automedicação. A de Conscientização e Combate à Automedicação. A de Conscientização e Combate à Automedicação. A de Conscientização e Combate à Automedicação. A 

iniciativa tem o objetivo de alertar a população sobre iniciativa tem o objetivo de alertar a população sobre 

à Semana de Combate à Automedicação seriam 
desenvolvidas principalmente na rede pública de ensino desenvolvidas principalmente na rede pública de ensino 

e saúde, instituições de defesa e proteção dos direitos do 
consumidor e entidades do terceiro setor.  consumidor e entidades do terceiro setor.  consumidor e entidades do terceiro setor.  consumidor e entidades do terceiro setor.  consumidor e entidades do terceiro setor.  consumidor e entidades do terceiro setor.  consumidor e entidades do terceiro setor.  

Deputado Paulo Lamac durante reunião com a 
diretoria do CRF/MG e o assessor Alisson Brandão
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Fitoterapia
O CRF/MG promoveu mais um evento de grande 
importância para a área de Práticas Integrativas Comple-
mentares. No dia 27 de setembro, representantes dos 
CRFs de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro se reuniram 
para o I Encontro das Comissões Assessoras de Fitote-
rapia e Plantas Medicinais da Região Sudeste. O objetivo 
foi alinhar posicionamentos e planejamento de ações no 
âmbito da Fitoterapia no sudeste do País. 

Na ocasião, foram trabalhadas as abordagens para a 
realização de capacitações sobre a prescrição de fi tote-
rápicos, embasadas nas Resoluções 546/11 e 586/13, 
do CFF. De acordo com essas resoluções, o farmacêutico 
possui a permissão para prescrever os fitoterápicos 
isentos de prescrição (FIPs). Os farmacêuticos também 
propuseram contribuições às consultas públicas 
14/2013 e CP 34/2013, que tratam do registro de 
medicamentos fi toterápicos e da notifi cação de produtos 
tradicionais fi toterápicos. 

No I Encontro das Comissões Assessoras de Fitoterapia 
e Plantas Medicinais da Região Sudeste, a conclusão da 
necessidade de se realizar novas reuniões foi unânime. 
Um novo encontro será realizado em breve, com o retorno 
das decisões tomadas nessa primeira fase. “A valorização 
dos profi ssionais atuantes da Fitoterapia é resultado da 
sensibilização de toda uma equipe e da demonstração 
da importância desse profi ssional para a população. Os 
encontros são um passo para valorizarmos e fortale-
cermos os farmacêuticos de forma conjunta”, destacou 
Rosana Gonçalves, integrante da Comissão Assessora 
de Fitoterapia do CRF/MG.

Os farmacêuticos Sérgio Cardoso, Domitila Gonçalves e 
Ana Maria Barros também representaram o CRF/MG no 
encontro. A coordenadora da Comissão de Fitoterapia 
do CRF/SP, Caroly Cardoso, e os membros da Câmara 
Técnica do CRF-RJ, Elizabeth Camacho e Neuci Guerra, 
também participaram das discussões. 

e Plantas Medicinais da Região Sudeste

I Encontro das Comissões Assessoras de

Reconhecendo a experiência do CRF/MG na realização de 
grandes eventos, como congressos dos quais participam 
milhares de profissionais, o gerente-geral do CRF/PR, Sérgio 
Satoru Mori, veio a Minas Gerais buscar informações sobre 
organização, contratos, patrocínios, logística e gestão de 
recursos. A visita ocorreu nos dias 1, 2 e 3 de outubro. Neste 
período, os gerentes de Infraestrutura e Financeiro, Vera Lúcia 
de Paiva e Cristiano Dias, apresentaram os detalhes que 
garantem a produção de eventos de grande porte e de alto nível 
pelo menor custo possível, cumprindo rigorosamente os princípios da Administração Pública. Segundo Sérgio 
Satoru, a troca de experiências já seria colocada em prática no I Seminário Paranaense de Farmacêuticos, 
realizado no dia 25 e 26 de outubro, no Paraná. Na foto, o gerente-geral foi recebido pelos diretores Vanderlei 
Machado (centro), Rigleia Lucena e Claudiney Ferreira. 

Modelo de gestão do CRF/MG é exemplo para todo o País

pelo menor custo possível, cumprindo rigorosamente os princípios da Administração Pública. Segundo Sérgio 

Buscando manter as condutas adotadas 
pelo setor de Fiscalização em Minas Gerais 
alinhadas com o que é preconizado pelo CFF, 
o CRF/MG participou do XII Encontro Nacional 
de Fiscalização (ENAF 2013), em Salvador, na 
Bahia, nos dias 17 e 18 de outubro. O evento 
teve como tema “Gestão e fiscalização: 
responsabilidade solidária”.

Dir igentes dos conselhos regionais e 
farmacêuticos que atuam na fi scalização do 
exercício profi ssional em todo o país partici-
param dos dois dias de discussões. Na pauta 
estavam as estratégias para harmonizar as 
ações e as responsabilidades de gestores 
e fi scais diante do desafi o de fi scalizar com 
coerência e de maneira correta. O CRF/MG foi 
representado pelo vice-presidente Claudiney 
Ferreira e os fiscais Carlos César Queiroz, 
Aline Fachetti, Andrea Guerra, Alexandre Leal 
e Luciano Alves. 

O ENAF teve palestra sobre a melhoria da 
assistência farmacêutica e da fiscalização, 
com base na quantidade de farmacêuticos e 
egressos. Também foi debatido o panorama 

do setor, com apresentação de indicadores de fi scalização, dados 
da assistência farmacêutica, entre outros assuntos relacionados 
à regulamentação do serviço de fiscalização em todo o País. No 
segundo dia, uma mesa redonda abordou as dificuldades que 
envolvem gestão e fi scalização. 

A regulamentação da prescrição farmacêutica também foi tema 
de debate. O presidente do CFF, Walter Jorge João, alertou para a 
necessidade de orientar a população a buscar estabelecimentos 
idôneos. “Ao escolher uma farmácia, o cidadão deve optar por 
estabelecimentos regulares, que mantém farmacêutico presente 
durante todo o seu tempo de funcionamento, conforme previsto em 
lei. Assim, poderá contar com serviços que o farmacêutico pode 
prestar à sociedade”.

Para o vice-presidente Claudiney Ferreira, um dos benefícios do 
encontro é a oportunidade de troca de experiências. “Conhecendo 
a realidade da fi scalização de outros estados, suas difi culdades e 
pontos positivos, podemos cada vez mais agregar informações para 
trazer melhorias aos procedimentos fi scais de Minas Gerais”, afi rmou. 

Segundo o CFF, o Brasil possui, hoje, aproximadamente 175 mil 
farmacêuticos inscritos nos 27 Conselhos Regionais de Farmácia e 
quase 150 profi ssionais na atividade de fi scalização. Só em Minas 
Gerais que é o segundo do país em número de farmacêuticos, são 
mais de 20 mil profi ssionais inscritos regularmente no CRF/MG, que 
recebem o acompanhamento direto de 23 fi scais.

CRF/MG marca presença em
encontro nacional de Fiscalização*

* Com informações do CFF

Vice-presidente Claudiney Ferreira e os fiscais Aline Fachetti, Luciano Alves, 
Andrea Guerra, Alexandre Leal e Carlos César Queiroz

ENAF teve como tema “Gestão e fiscalização: responsabilidade solidária”

Fotos: Yosikazu Maeda
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30/09/2013 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2012

ATIVO FINANCEIRO 8.204.086,12 6.296.120,23 PASSIVO FINANCEIRO 896.915,51 796.098,09

   DISPONIVEL 4.429,70 3.824,70   DIVIDA FLUTUANTE 896.915,51 796.098,09
      BANCOS-C/MOVIMENTO 0,00 204,50       RESTOS A PAGAR 14.254,29 4.518,96
      BANCOS ARRECADAÇÃO 129,70 921,00       RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1.350,00 8.599,00
      DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 0,00 0,00       FUNDO DE ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL 620.995,73 538.148,47
      RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS 4.300,00 2.699,20       CONSIGNAÇÕES 44.926,30 52.822,83
   DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 8.126.344,09 6.183.476,11       CREDORES DA ENTIDADE 26.178,41 23.419,06
      BANCOS-C/VINCULADA 53,00 29,26       ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 27.545,89 11.702,33
      BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS 8.126.291,09 6.183.446,85       RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS 6.379,80 3.962,59

      OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 155.285,09 152.924,85
   REALIZAVEL 42.153,76 77.660,85       DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 15.223,28 0,00
      DEVEDORES DA ENTIDADE 23.014,04 58.521,13
      ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 19.139,72 19.139,72
      DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 0,00

   RESULTADO PENDENTE 31.158,57 31.158,57
      DESPESAS JUDICIAIS 31.158,57 31.158,57

ATIVO PERMANENTE 17.550.055,90 15.234.461,13 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00
   BENS PATRIMONIAIS 3.577.004,26 3.157.612,89
      BENS MÓVEIS 2.068.809,74 1.679.267,78
      BENS IMOVEIS 1.508.194,52 1.478.345,11

   CREDITOS 13.755.883,12 11.890.577,41
      DIVIDA ATIVA 13.725.435,60 11.860.129,89
      DEPÓSITOS JUDICIAIS 30.447,52 30.447,52

   VALORES 217.168,52 186.270,83
      TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS 319,81 319,81
      ALMOXARIFADOS 216.848,71 185.951,02

SOMA DO ATIVO REAL 25.754.142,02 21.530.581,36 SOMA DO PASSIVO REAL 896.915,51 796.098,09

SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido) 24.857.226,51 20.734.483,27

TOTAL DO ATIVO 25.754.142,02 21.530.581,36 TOTAL DO PASSIVO 25.754.142,02 21.530.581,36

Farmº VANDERLEI EUSTÁQUIO MACHADO
Diretor Presidente 

Cont. CRISTIANO DIAS
Gerente Financeiro/Contador

Farmª RIGLEIA MARIA MOREIRA LUCENA
Diretora Tesoureira

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

BALANCETE PATRIMONIAL 2013/2012

RECEITAS PREVISÃO EXECUÇÃO % PREVISÃO EXECUÇÃO %

RECEITAS CORRENTES 19.461.516,96 18.828.663,94 96,7% 18.357.179,12 16.307.599,00 88,8%
  Receitas de Contribuições 14.705.749,92 13.445.058,99 91,4% 13.501.370,00 11.498.462,95 85,2%
  Receita Patrimonial 437.374,87 434.715,39 99,4% 402.594,39 346.995,51 86,2%
  Receitas de Serviços 2.494.786,00 2.480.077,79 99,4% 2.257.439,00 2.361.193,77 104,6%
  Outras Receitas Correntes 1.823.606,17 2.468.811,77 135,4% 2.195.775,73 2.100.946,77 95,7%

RECEITAS DE CAPITAL -                   25.162,00       0,0% -                        -                           0%
  Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0%
  Alienação de Bens 0,00 25.162,00 0,0% 0,00 0,00 0%

TOTAL 19.461.516,96 18.853.825,94 96,9% 18.357.179,12 16.307.599,00 89%

DESPESAS FIXAÇÃO EXECUÇÃO % FIXAÇÃO EXECUÇÃO %

DESPESAS CORRENTES 18.801.516,96 13.661.324,40 72,7% 17.767.179,12 11.393.161,63 64%
 Despesas de Custeio 14.151.000,00 9.137.146,43 64,6% 13.479.267,19 7.625.399,29 57%
 Transferências Correntes 4.650.516,96 4.524.177,97 97,3% 4.287.911,93 3.767.762,34 88%

DESPESAS DE CAPITAL 660.000,00 277.862,90 42,10% 590.000,00 41.120,25 7%
  Investimentos 660.000,00 277.862,90 42,10% 590.000,00 41.120,25 7%

TOTAL 19.461.516,96 13.939.187,30 72% 18.357.179,12 11.434.281,88 62%

SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO 4.914.638,64 4.873.317,12

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2013.

30/09/2013 30/09/2012

Diretora Tesoureira
Farmº VANDERLEI EUSTÁQUIO MACHADO

Diretor Presidente 
Farmª RIGLEIA MARIA MOREIRA LUCENA Cont. CRISTIANO DIAS

Gerente Financeiro/Contador

30/09/2013 30/09/2012

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - 3º TRIMESTRE 2013/2012

Para oferecer ainda mais vantagens ao farmacêutico mineiro, o 
CRF/MG acaba de lançar o Profarminas, um programa de benefícios 
que garante uma série de condições especiais na aquisição de 
bens e serviços, a partir de convênios fi rmados com empresas e 
instituições de ensino.

Seja no momento de investir na carreira ou de curtir as férias com 
a família, os profi ssionais terão descontos exclusivos em produtos 
eletrônicos, cursos de pós-graduação e idiomas, montagem de 
farmácias e laboratórios, viagens, hotéis, consultorias e muito mais.*

Um bom Conselho pensa em tudo
O Profarminas conta com um site próprio, 
apresentando as empresas parceiras e 
os descontos, além da divulgação dos 
benefícios via informativo eletrônico. Para 
receber as informações sobre o programa, 
o farmacêutico precisa fazer um cadastro 
prévio no site www.crfmg.org.br/profarminas 
aceitando os “Termos e Condições Gerais de 
Participação”.

Além de usufruir dos benefícios, o profi ssional 
pode indicar um possível parceiro pelo email 
profarminas@crfmg.org.br, informando 
o nome e o ramo de atuação da empresa, 
além do contato (telefone, email, pessoa 
responsável). A empresa será avaliada pelo 
departamento jurídico do CRF/MG e incluída 
no Profarminas quando de acordo com os 
critérios do programa.

Cadastre-se e aproveite todas as vantagens de um bom 
Conselho! Acesse www.crfmg.org.br/profarminas

* Todo conteúdo referente ao Profarminas tem caráter meramente informativo, devendo a 
compra de bens e serviços ser tratada diretamente com as empresas parceiras.
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Os farmacêuticos vivenciaram, em setembro, um marco histórico na 
profi ssão. O Conselho Federal de Farmácia (CFF) publicou, no Diário 
Ofi cial da União do dia 25, a Resolução 586/2013, que regulamenta 
a prescrição farmacêutica no Brasil. Foram anos de luta da categoria, 
que clamava pela ofi cialização de um ato que já era praticado pelos 
profi ssionais desde o tempo das boticas. Com a regulamentação, o 
farmacêutico vai ganhar mais reconhecimento e credibilidade, e a 
população vai ganhar em qualidade no atendimento.  

Se antes da regulamentação as pessoas já poderiam adquirir Medica-
mentos Isentos de Prescrição (MIPs) por conta própria, agora, será 
possível utilizar os produtos após receber a recomendação direta-
mente de um farmacêutico, profi ssional habilitado tecnicamente para 
esse fi m. Essas prescrições serão feitas em ambiente reservado e 
documentadas em receituário próprio, garantindo a privacidade e 
segurança das informações. Com isso, cresce a responsabilidade do 
farmacêutico, que deverá prestar um atendimento ainda mais técnico 
e preciso, buscando entender as necessidades do paciente antes de 
fazer a prescrição, ou recomendar a intervenção de outro profi ssional 
de saúde. 

Segundo o presidente do CFF, Walter Jorge João, a prescrição 
farmacêutica é fundamental sob vários aspectos, sobretudo para 
evitar o avanço das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 
como diabetes, câncer, problemas respiratórios e cardiovasculares. 
Estudos recentes demonstram que estas enfermidades constituem o 
problema de saúde de maior magnitude no País. Atingem fortemente 
camadas pobres da população e grupos vulneráveis, correspondendo 
a 72% das causas de mortes e de 75% dos gastos com atenção à 
saúde no SUS. 

Walter Jorge João lembrou que em vários sistemas de saúde de outros 
países profissionais não médicos estão autorizados a prescrever 

Prescrição farmacêutica,  
uma vitória da saúde* 

A categoria reivindicou, os conselhos regionais se mobilizaram e o CFF 
regulamentou: os farmacêuticos já estão autorizados a prescrever medicamentos. 

A medida é mais uma importante ferramenta de valorização profi ssional 
e vai ampliar a segurança do paciente no uso de medicamentos

O texto da prescrição farmacêutica encerra a concepção de 
prescrição como a ação de recomendar algo ao paciente. Tal 
recomendação pode incluir a seleção de opção terapêutica, a oferta 
de serviços farmacêuticos, ou o encaminhamento a outros profi s-
sionais de saúde. Para o presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, 
a prescrição farmacêutica vai ajudar a integrar o farmacêutico na 
equipe multidisciplinar de saúde, permitindo que ele realmente 
trabalhe na promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Ao comemorar a regulamentação, Vanderlei Machado lembrou que 
o farmacêutico é o profi ssional do medicamento que possui plenas 
competências para exercer a prescrição. “O farmacêutico recebe na 
graduação todas as informações necessárias para atuar diretamente 
na área clínica indicando medicamentos que são de tratamento de 
sintomas leves”, reforçou. Segundo Vanderlei Machado, o CRF/MG 

Conselheiros federais comemoram a regulamentação da prescrição

“Isso (a prescrição) favorece o acesso, 
aumenta o controle sobre os gastos, 

reduzindo, assim, os custos com a provisão 
da farmacoterapia racional, e propicia a 

obtenção de melhores resultados terapêuticos”. 
Walter Jorge João – presidente do CFF

O farmacêutico e a prescrição

medicamentos, selecionando, iniciando, 
adicionando, substituindo, ajustando, 
repetindo ou interrompendo a terapia 
farmacológica. “Isso favorece o acesso, 
aumenta o controle sobre os gastos, 
reduzindo, assim, os custos com a provisão 
da farmacoterapia racional, e propicia a 
obtenção de melhores resultados terapêu-
ticos”. De acordo com ele, a prescrição 
farmacêutica constitui uma das atribuições 
clínicas do farmacêutico e deverá ser 
realizada com base nas necessidades de 
saúde do paciente, nas melhores evidências 
científi cas, em princípios éticos e em confor-
midade com as políticas de saúde vigentes. 

1515

vai intensificar as ofertas de capacitação 
profi ssional aos farmacêuticos para garantir 
que o atendimento à população seja cada vez 
melhor. 

A Resolução 586/2013 estabelece a 
prescrição farmacêutica como ato pelo 
qual o farmacêutico seleciona e documenta 
terapias farmacológicas e não farmaco-
lógicas, e outras intervenções relativas 
ao cuidado à saúde do paciente, visando 
a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, e a prevenção de doenças. 
Agora, o farmacêutico poderá realizar a 
prescrição de medicamentos e produtos 
com finalidade terapêutica cuja dispen-
sação não exija prescrição médica, incluindo 
fármacos industrializados e formulações 
magistrais (alopáticos ou dinamizados), 
plantas medicinais, drogas vegetais e outras 
categorias ou relações de medicamentos 
que venham a ser aprovadas pela ANVISA. 

Fotos: Yosikazu Maeda

* Com informações do CFF
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Regulamentação já vinha 
sendo debatida há quatro anos*

O tema também norteou a I Oficina para 
Discussão de Consultas Públicas do CFF, 
realizada no 12º Congresso de Farmácia 
e Bioquímica de Minas Gerais (CFBMG), 
em julho de 2013, em Belo Horizonte. O 
CFF aproveitou o grande número de profis-
sionais reunidos no evento para promover 

Com relação aos medicamentos tarjados ou cuja dispensação exija a 
prescrição médica, a Resolução possibilita que o farmacêutico exerça 
o papel de prescritor tanto para iniciar como para fazer modifi cações 
na farmacoterapia, desde que existam programas, protocolos, 
diretrizes clínicas ou normas técnicas aprovados para uso no âmbito 
das instituições de saúde. É vedado ao farmacêutico modificar a 
prescrição de medicamentos emitida por outro prescritor, a não ser 
que a alteração esteja prevista em acordo de colaboração. Neste 
caso, o outro prescritor deverá ser comunicado. 

Em Minas Gerais, somente podem prescrever os farmacêuticos 
legalmente habilitados e registrados no CRF/MG. O exercício da 
prescrição farmacêutica está fundamentado em conhecimentos 
e habilidades clínicas que abranjam boas práticas de prescrição, 
fisiopatologia, semiologia, comunicação interpessoal, farmaco-
logia clínica e terapêutica. O ato da prescrição poderá ocorrer em 
diferentes estabelecimentos farmacêuticos, consultórios, serviços e 
níveis de atenção à saúde, desde que seja respeitado o princípio da 
confi dencialidade e a privacidade do paciente no atendimento. 

A prescrição deverá ser redigida por extenso, de modo legível, 
sem emendas ou rasuras. No documento, é preciso conter o nome 
completo do paciente e a descrição da terapia farmacológica, 
incluindo as seguintes informações: nome do medicamento ou 

Poucas vezes, um ato profi ssional foi tão debatido como a prescrição 
farmacêutica. Há cerca de quatro anos, o tema passou a ser pautado 
em eventos e reuniões de instituições farmacêuticas, em todo o 
País. Em 2012, o CFF colocou a proposta de prescrição como um 
dos seus temas prioritários e recorrentes. O assunto foi submetido 
à consulta pública, tendo recebido mais de 230 contribuições, que 
foram avaliadas e, em parte, incorporadas ao texto original. 

Prescrição deve alterar grade 
curricular dos cursos de graduação*

discussões que pudessem levar ao aprimora-
mento da Resolução. “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”, afi rmou o presidente 
do CFF, Walter Jorge João, à época. 

formulação, concentração/dinamização, 
forma farmacêutica e via de administração; 
dose, frequência de administração do 
medicamento e duração do tratamento e 
instruções adicionais, quando necessário. 
Também deve haver a descrição da terapia 
não farmacológica ou de outra intervenção 
relativa ao cuidado do paciente, quando 
houver, o nome completo do farmacêutico, 
assinatura e número do registro no CRF/MG, 
além do local e data da prescrição.

Atendimento deverá ser feito em ambiente reservado, 
garantindo a privacidade do paciente

Oficina no 12°� CFBMG discutiu os princípios básicos 
que passaram a compor a Resolução 586/2013

O farmacêutico pode
Prescrever medicamentos que não necessitam de prescrição médica, 
sejam eles industrializados ou manipulados alopáticos ou dinamizados, 
além de drogas vegetais, plantas medicinais e fi toterápicos

A Resolução 586/13 estabelece a prescrição 
farmacêutica com diferentes níveis de 
complexidade. Os farmacêuticos têm uma 
formação específ ica em matérias que 
permitem um conhecimento adequado sobre 
o medicamento, desde o seu desenvolvi-
mento, indicação, mecanismos de ação, 
doses, características farmacocinéticas 
e condições seguras de uso. Mas diante 
dos diferentes níveis de complexidade da 
prescrição farmacêutica e à constante 
evolução do arsenal terapêutico, é necessário 
desenvolver ações que aperfeiçoem a sua 
qualifi cação para prescrever. 

A Resolução recomenda quais são os conteúdos mínimos desejáveis 
para a qualificação do farmacêutico que deseja assumir essa 
atribuição e estabelece o requisito de reconhecimento da formação 
de especialista na área clínica para o profissional que pretende 
exercer a prescrição farmacêutica em níveis de maior complexidade. 

Para o CFF, um bom exemplo de como a regulação de uma atribuição 
profi ssional implica em aperfeiçoamento do processo de formação 
pode ser constatado com a conquista do direito dos farmacêuticos 
de atuarem na área de citopatologia clínica. A regulamentação dessa 
atribuição está infl uenciando positivamente a inserção do conteúdo 
nos currículos de graduação de vários cursos de Farmácia, bem como 
a busca de aperfeiçoamento pelos farmacêuticos analistas clínicos 
que optaram por atuar nessa área. 

O presidente do CFF contou que não foi fácil discutir a prescrição 
farmacêutica ao longo dos últimos anos. Segundo ele, debates 
mais acalourados se concentravam nos aspectos éticos, legais e 
técnicos, e até mesmo em questões relacionadas à terminologia. 
“Nós, farmacêuticos, sempre tivemos receio de usar termos como 
consulta farmacêutica ou prescrição farmacêutica, e justifi camos a 
não pertinência de utilizá-los recorrendo a eufemismos, tais como 
indicação, automedicação responsável, orientação farmacêutica e 
dispensação documentada. É necessário suprimir eufemismos e 
adotar os mesmos termos e expressão que todas as profi ssões da 
saúde no mundo empregam correntemente”, explicou. 

O assunto também foi debatido no 1º Congresso de Farmácia, 
realizado em Montes Claros, em novembro de 2011. Na oportu-
nidade, 92% dos farmacêuticos presentes assinaram a carta de 
Montes Claros, documento a favor da prescrição farmacêutica.

* Com informações do CFF

 » Seleção da terapia ou intervenções 
relativas ao cuidado à saúde, 
com base em sua segurança, 
efi cácia, custo e conveniência, 
dentro do plano de cuidado;

 » Identifi cação das 
necessidades do paciente 
relacionadas à saúde;

 » Defi nição do objetivo 
terapêutico;

 » Redação da prescrição;

 » Orientação ao paciente;

 » Avaliação dos 
resultados;

 » Documentação do 
processo de prescrição.

Etapas da prescrição
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Em destaqueEm destaque

A regulamentação da prescrição farmacêutica ganhou destaque dos 
veículos de comunicação de todo o Brasil, despertando o interesse 
da população. Em Minas Gerais, o vice-presidente Claudiney Ferreira 
concedeu sete entrevistas para emissoras de todo o Estado. Uma delas 
foi ao vivo para o Bom Dia Minas, da Rede Globo, no dia 9 de outubro. 

Em todas as entrevistas, Claudiney Ferreira ressaltou que a prescrição 
é uma oportunidade para que a população trabalhe com a automedi-
cação responsável, e colocou o profi ssional farmacêutico à disposição 
para orientar e esclarecer dúvidas relacionadas à utilização dos medica-
mentos. “As pessoas podem fi car tranquilas, porque essa orientação 
vai ser feita em local reservado para garantir a privacidade e confi den-
cialidade das informações repassadas”. 

O vice-presidente aproveitou as oportunidades na imprensa para 
alertar: só o farmacêutico deve dar orientações sobre medicamentos. 
“A Resolução do CFF é bem clara: a prescrição é farmacêutica. Caso o 

O Juiz da 13ª Vara Federal, Cesar Lopes Luiz, indeferiu o pedido de 
liminar do Conselho Federal de Medicina (CFM) contra a Resolução 
que regulamenta a profissão farmacêutica. Para o juiz, não há 
argumentos que justifi que a suspensão da medida, uma vez que a 
prescrição de medicamentos fi cou restrita aos casos previstos nos 
programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas aprovados para 
uso no âmbito de instituições de saúde.

A decisão cita, ainda, a Lei 7498/86, que estabelece a possibilidade 
de prescrição de medicamentos pelos enfermeiros, assim como 
o Decreto 85878/81, que estabelece normas sobre o exercício 
da profissão farmacêutica. Esse Decreto inclui o desempenho de 
funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e 
farmacopéias, e o desempenho de outros serviços e funções não 
especificadas que se situem no domínio de capacitação técnico-
-científi ca profi ssional. 

Para o presidente do CFF, a decisão do TRF é lúcida e sensata. 
“Demos os primeiros passos nessa longa caminhada de criar, no 
Brasil, a cultura da prescrição farmacêutica. O 
que queremos é somar esforços para ampliar a 
cobertura e incrementar a capacidade resolutiva 
dos serviços de saúde”, afi rmou Walter João. 

Regulamentação repercute na imprensa Justiça nega liminar 
do Conselho Federal 
de Medicina

Claudiney Ferreira durante entrevista ao vivo para 
o Bom Dia Minas, no dia 9 de outubro

paciente chegue a algum estabelecimento 
e o farmacêutico não esteja presente 
ou disponível para ajudar, ele deve 
procurar outra drogaria para que receba a 
orientação diretamente do profi ssional”. 

Abrafarma também é a favor 
da prescrição farmacêutica
A Associação Brasileira de Rede de Farmácias 
e Drogarias (Abrafarma) classifi cou, por meio 
de nota ofi cial no dia 14 de outubro, a regula-
mentação da prescrição farmacêutica como 
bastante positiva. O documento, assinado 
pelo presidente-executivo da Abrafarma, 
Sérgio Mena Barreto, afirma que a nova 
norma incentiva o profi ssional farmacêutico 
a exercer o seu papel educacional de apoio e 
segurança do paciente. 

“O farmacêutico é um profi ssional que está 
muito mais próximo do paciente do que o 
próprio médico. Ele pode ser mais explorado 

pela população do que já o é. Mesmo que o cidadão decida comprar 
um MIP por conta própria, e a lei permite que o faça, ele também 
poderá contar com a prescrição do profissional presente na 
farmácia. E isso em nada atrapalha. Pelo contrário, ajuda. Então, 
para nós, a resolução do CFF representa o avanço”, afi rma Sérgio 
Barreto.

Para o presidente da Abrafarma, a prescrição farmacêutica pode 
ajudar a dar respostas mais eficazes à população em relação à 
promoção e proteção da saúde. “Esta ousada Resolução, que já 
recebe críticas de entidades médicas sempre dispostas a proteger 
seu mercado de milhões de prescrições médica anuais, muitas 
vezes obtidas a custo alto e acesso precário, abre caminho para a 
melhoria do acesso e da saúde da população brasileira”, ressaltou.  

| Farmácia Revista |18

Em Minas Gerais, somente podem prescrever 
MIPs os farmacêuticos legalmente habilitados e 
registrados no CRF/MG.

Eleições CRF/MG
2013

A participação na votação do dia 
7 de novembro era obrigatória 

a todos os farmacêuticos 
inscritos no CRF/MG. Portanto, 

se você não conseguiu votar, 
justifi que sua ausência no site 

www.votafarmaceutico.org.br,                                                                                                                                
ou mande email para 

eleicao@crfmg.org.br .

Quem não enviar a justifi cativa 
em até 60 dias está sujeito a 
multa no valor de metade da 

anuidade, conforme determina 
a Resolução 569/12 do CFF.

Fique atento!
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Em destaque

Atribuições clínicas do 
farmacêutico também 

são regulamentadas*
•  Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado 
centrada no paciente

•  Desenvolver, em colaboração com os demais 
membros da equipe de saúde, ações para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, e a prevenção de 
doenças e de outros problemas de saúde

•  Participar do planejamento e da avaliação da 
farmacoterapia, para que o paciente utilize de forma 
segura os medicamentos de que necessita, nas doses, 
frequência, horários, vias de administração e duração 
adequados

•  Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos 
aspectos legais e técnicos

•  Realizar intervenções farmacêuticas e emitir 
parecer farmacêutico a outros membros da equipe de 
saúde, com o propósito de auxiliar na seleção, adição, 
substituição, ajuste ou interrupção da farmacoterapia 
do paciente

•  Participar e promover discussões de casos clínicos 
de forma integrada com os demais membros da 
equipe de saúde

•  Prover a consulta farmacêutica em consultório 
farmacêutico ou em outro ambiente adequado, que 
garanta a privacidade do atendimento

•  Fazer a anamnese farmacêutica, bem como veri-
fi car sinais e sintomas

•  Acessar e conhecer as informações constantes no 
prontuário do paciente

•  Organizar, interpretar e, se necessário, resumir os 
dados do paciente, a fi m de procedera avaliação tera-
pêutica

•  Solicitar exames laboratoriais, no âmbito de sua 
competência profi ssional, com a fi nalidade de moni-
torar os resultados da farmacoterapia

•  Avaliar resultados de exames clínico-laboratoriais 
do paciente como instrumento para individualização 
da farmacoterapia

•  Monitorar níveis terapêuticos de medicamentos por 
meio de dados de farmacocinética clínica

•  Determinar parâmetros bioquímicos e fi siológicos 
do paciente para fi ns de acompanhamento da farma-
coterapia e rastreamento em saúde

•  Prevenir, identifi car, avaliar e intervir nos incidentes 
relacionados aos medicamentos e a outros problemas 
relacionados à farmacoterapia

•  Identifi car, avaliar e intervir nas interações medica-
mentosas indesejadas e clinicamente signifi cantes

•  Elaborar o plano de cuidado farmacêutico do 
paciente

•  Pactuar com o paciente e, se necessário, com 
outros profi ssionais da saúde, as ações de seu plano 
de cuidado

•  Realizar e registrar as intervenções farmacêuticas 
junto ao paciente, família, cuidadores e sociedade

•  Avaliar, periodicamente, os resultados das inter-
venções farmacêuticas realizadas, construindo indi-
cadores de qualidade dos serviços clínicos prestados

•  Realizar, no âmbito de sua competência profi s-
sional, administração de medicamentos ao paciente

•  Orientar e auxiliar pacientes, cuidadores e equipe 
de saúde quanto à administração de formas farmacêu-
ticas, fazendo o registro destas ações, quando couber

•  Fazer a evolução farmacêutica e registrar no pron-
tuário do paciente

•  Elaborar uma lista atualizada e conciliada de medi-
camentos em uso pelo paciente durante os processos 
de admissão, transferência e alta entre os serviços e 
níveis de atenção à saúde

•  Prescrever, conforme legislação específi ca, no 
âmbito de sua competência profi ssional

•  Avaliar e acompanhar a adesão dos pacientes ao 
tratamento, e realizar ações para a sua promoção

Em destaque

O farmacêutico clínico deve

* Com informações do CFF

No dia 25 de setembro, o CFF publicou outra norma que era aguardada 
há muito tempo pela categoria. A Resolução 585/2013 ofi cializa os 
direitos e responsabilidades do profi ssional que atua em Farmácia 
Clínica. O texto tem o objetivo de proporcionar cuidado ao paciente, 
família e comunidade, de forma a promover o uso racional de medica-
mentos e otimizar a farmacoterapia para alcançar resultados que 
melhorem a qualidade de vida do paciente.

De acordo com a Resolução, são atribuições clínicas do farmacêutico 
o estabelecimento e condução de uma relação de cuidado centrada 
no paciente, segundos preceitos profi ssionais e bioéticos, e a partici-
pação da avaliação da farmacoterapia. Ele deve contribuir para que 
o paciente utilize os medicamentos nas doses, vias de administração 
e duração adequadas e de forma segura, proporcionando condições 
para a realização do tratamento conforme recomendado pela equipe 
de saúde.

No texto, O CFF explica que a necessidade de regulamentação surgiu 
a partir da ampliação do raio de atuação do farmacêutico contem-
porâneo. A Farmácia Clínica, que teve início no âmbito hospitalar, 
atualmente incorpora a fi losofi a do Pharmaceutical Care e, como tal, 
expande-se a todos níveis de atenção à saúde. Esta prática pode 
ser desenvolvida em hospitais, ambulatórios, unidades de atenção 
primária à saúde, farmácias comunitárias, instituições de longa 
permanência e domicílios de pacientes, entre outros.

Nesse contexto, o farmacêutico atua no cuidado direto ao paciente, 
promovendo o uso racional de medicamentos e de outras tecnologias 
em saúde, redefinindo sua prática a partir das necessidades dos 
pacientes, família, cuidadores e sociedade. As atribuições clínicas do 
farmacêutico devem ser exercidas em conformidade com as normas 
sanitárias e da instituição à qual o profi ssional esteja vinculado.

Além das atribuições clínicas relativas ao cuidado à saúde, nos 
âmbitos individual e coletivo, o texto estabelece as atribuições em 
relação à comunicação e educação e saúde, e à gestão da prática, 
produção e aplicação do conhecimento.
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Capacitação profissional
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Evento tem destaque na mídia

Os profi ssionais e acadêmicos do Vale do Aço puderam se atualizar 
sobre questões fundamentais para o exercício da profissão no 
dia 18 de setembro. O CRF/MG, em parceria com as vigilâncias 
sanitárias municipais de Coronel Fabriciano e Timóteo, promoveu um 
workshop em Farmácia Comunitária sobre deontologia e legislação 
farmacêutica. As palestras foram ministradas por representantes do 
Conselho, autoridades sanitárias e professores universitários.

Os coordenadores dos cursos de Farmácia da Unipac, Arilton Barcelar 
Júnior (Vale do Aço) e Danilo Matos (Governador Valadares) mostraram 
que o farmacêutico precisa estar ciente da legislação e acompanhar 
os avanços tecnológicos para poder contribuir com a saúde e bem 
estar da comunidade. Em seguida, a professora Jaqueline Alecrim, da 
Faculdade Pitágoras de Ipatinga, alertou para que os farmacêuticos 
não vejam a regulamentação como empecilho para a competitividade 
no mercado, mas como base para o avanço profi ssional.

Reforçando a importância da atualização do farmacêutico quanto à 
legislação que norteia a profi ssão, o presidente do CRF/MG concedeu 
entrevistas aos principais veículos de comunicação do Vale do Aço. Às 
12h45, Vanderlei Machado falou ao vivo no programa Balanço Geral, 
da TV Leste (afiliada da Rede Record), convidando os farmacêu-
ticos para participarem do evento. Às 15h, o presidente gravou uma 
participação para o programa “Diálogos”, da TV Uni. A cobertura do 
workshop ficou por conta da InterTV (afiliada da Rede Globo), que 
entrevistou Vanderlei na Câmara Municipal para o MGTV 1ª edição. 

E xpl icando os pontos da leg is lação 
farmacêutica e sanitária, os farmacêu-
ticos Hyelem Talita Oliveira de Souza e 
Bruno Costa, fiscais das Visa’s de Coronel 
Fabriciano e Timóteo, falaram sobre as 
atribuições privativas do farmacêutico e suas 
responsabilidades para com a sociedade, 
mostrando que as normas são fundamentais 
para proteger a população. O farmacêutico 
fiscal do CRF/MG, Emerson Fracalossi, 
encerrou a capacitação relatando dilemas 
éticos vividos pelos profissionais em suas 
atividades diárias.

Representantes do CRF/MG, coordenadores de cursos de Farmácia da 
região e autoridades sanitárias conduziram os debates

Representantes do CRF/MG, coordenadores de cursos de Farmácia da 
região e autoridades sanitárias conduziram os debates

Farmacêuticos e acadêmicos lotaram o 
auditório da Câmara Municipal

Vanderlei Machado participou do 
programa “Diálogos”, da TV Uni

Farmacêuticos e acadêmicos lotaram o 

Vanderlei Machado participou do 

Vale do Aço recebe workshop
sobre legislação farmacêutica

Personalidades da região 
são homenageadas
O evento contou ainda com homenagens a cidadãos que muito já 
contribuíram para o bem estar e saúde da população da região. O 
presidente do CRF/MG fez um agradecimento especial ao presidente 
da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, Marcos da Luz, pelo 
reconhecimento da profissão farmacêutica como essencial para 
a comunidade. O vereador foi autor da lei 2314/2013, que cria 
a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação no 
município. “Coronel Fabriciano é uma cidade privilegiada por ter um 
Legislativo tão consciente do papel do farmacêutico na promoção da 
Saúde”, ressaltou Vanderlei Machado. 

O veterano Arthur Eugênio de Araújo, que trabalhou 48 anos como 
farmacêutico no município, também recebeu um certificado em 
agradecimento aos serviços prestados à sociedade. O amor pela 
profi ssão atravessou gerações, como explicou Arthur, em um discurso 
emocionado. “Estou muito sensibilizado com essa homenagem. 
Adoro a profi ssão que escolhi, por infl uência de meu pai, e acho que 
essa dedicação envolveu minha família no cuidado com o próximo. 
Dos meus filhos, dois seguiram os meus caminhos na Farmácia”, 
comentou o farmacêutico.

Presidente da Câmara 
Municipal, vereador Marcos 
da Luz, recebeu diploma em 
agradecimento pela criação da 
Semana de Conscientização e 
Combate da Automedicação

Farmacêutico Arthur Eugênio 
Araújo foi homenageado 

pelos seus 48 anos de 
dedicação à assistência 
farmacêutica na cidade
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Capacitação profissional

Responsabilidade civil, ética
e criminal do farmacêutico

A convite do CRF/MG, o delegado da Polícia Federal e ex-chefe de Inteligência 
da Anvisa, Adilson Batista Bezerra, percorreu Minas Gerais para alertar profi s-
sionais e proprietários sobre aspectos relacionados à pirataria e ao comércio 
clandestino de produtos controlados pela Portaria 344/98 do Ministério da 
Saúde. As palestras foram ministradas em Ituiutaba, Nova Serrana, Patos de 
Minas e Uberaba, nos meses de setembro e outubro. 

O palestrante deu dicas de como o farmacêutico deve se comportar diante da 
suspeita de fraudes, além de citar as atitudes que devem ser tomadas nesses 
casos. “A ANVISA e as polícias têm uma atuação firme e permanente no 
combate à pirataria e comércio clandestino de medicamentos. É fundamental 
que o farmacêutico se conscientize da sua responsabilidade neste contexto. 
Por isso, a iniciativa do CRF/MG de levar informação aos profissionais e 
proprietários de farmácias e drogarias é tão importante”. 

Segundo ele, o fl agrante da venda de medicamentos falsifi cados ou impróprios 
para consumo pode resultar na prisão do Responsável Técnico do estabeleci-
mento, interdição do local e aplicação de multa que varia de R$2mil a R$1,5 
milhão. O RT pode responder pelos crimes de tráfi co de drogas e falsifi cação 
e adulteração de medicamentos. 

O delegado também defendeu a ação fiscalizatória dos conselhos profis-
sionais, lembrando que cabe ao CRF zelar pelo bom exercício da profi ssão 
e proteger a sociedade da ação de leigos. “Durante o período eleitoral, 
presenciei muitos candidatos prometendo reduzir a fi scalização em busca de 
votos. Vejo essa situação com muita preocupação, porque esta é a atividade 
fi m dos conselhos (fi scalizar o exercício profi ssional). Espero que, indepen-
dente de quem venha a administrar o CRF no ano que vem, não haja perdas 
no processo de fi scalização”, afi rmou Adilson Bezerra.

Em Nova Serrana, palestra foi no dia 30 de setembro
Farmacêuticos lotaram auditório em Patos 

de Minas, no dia 4 de outubro
Adilson Batista também falou aos profissionais 

de Uberaba, no dia 5 de outubro

Lei 81377/90
Lei de Relações 
de Consumo

Vender ou expor à 
venda medicamentos 
vencidos ou em condições 
impróprias ao consumo.
Pena: 2 a 5 anos de prisão 

Código Penal – Cap. III
Crimes contra a 
Saúde Pública

Art. 273: falsifi car, 
corromper, adulterar ou 
alterar produto destinado 
a fi ns terapêuticos.
Pena: 10 a1 5 anos 
de prisão 

Lei 11343/06
Crime de tráfi co 
de drogas

Armazenar, vender ou 
comprar medicamento 
controlado sem 
autorização da ANVISA.
Pena: 5 a 15 anos de prisão 
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O coração e o uso
de medicamentos

O CRF/MG promoveu, de 25 a 28 de setembro, um ciclo de palestras para marcar o 
Dia Internacional do Farmacêutico, comemorado no dia 25. Este ano, o CFF elegeu 
como tema o coração e o uso de medicamentos. O assunto foi debatido junto aos 
profi ssionais de todos os estados do País. Em Minas Gerais, as capacitações foram 
realizadas na sede do Conselho, em Belo Horizonte. 

No dia 25, a palestra foi sobre a utilização da 
homeopatia na hipertensão arterial, ministrada 

por Henrique Marquez Henriques, coordenador da 
Comissão Assessora de Homeopatia do CRF/MG

No dia 27, a palestra foi sobre fi toterapia 
na hipertensão, ministrada pela integrante 

da Comissão Assessora de Fitoterapia 
do CRF/MG, Rosana Gonçalves

No dia 26, os farmacêuticos participaram da 
palestra da professora Annaline Stiegert Cid, sobre 
intervenções medicamentosas na dispensação: o 

papel do farmacêutico na assistência farmacêutica

Finalizando a semana comemorativa, o 
farmacêutico Hairton Ayres Guimarães falou 

sobre as atualizações na farmacoterapia 
da hipertensão arterial sistêmica
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O curso de Educação a Distância (EaD) sobre interações medica-
mentosas teve recorde de procura pelos farmacêuticos. Em 
pouco mais de um dia, 404 profissionais de várias regiões de 
Minas se inscreveram para participar. O número é 250% superior 
à quantidade de vagas disponibilizadas, já que foram abertas três 
turmas com cerca de 50 alunos em cada uma. 

O curso teve início no dia 30 de outubro, com previsão de duração 
de 30 horas. A participação é flexível para cada aluno, mas é 
preciso observar a execução de pelo menos dez horas semanais 
e a realização de todas as atividades de cada etapa. Este é o 
primeiro curso a distância promovido pelo CRF/MG sobre os 
serviços farmacêuticos referentes às interações medicamentosas 
dos antiinfl amatórios. 

A liberação do certifi cado digital está vinculada à participação em 
todas as atividades do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 
como fóruns, debates e chats com, no mínimo, 70% do rendimento 
na média final dos trabalhos para aprovação. O profissional 
selecionado que não cumprir o tempo de curso e as atividades 
planejadas ficará impossibilitado de participar dos eventos de 
capacitação da entidade no período de seis meses futuros. 

No dia 14 de setembro, o presidente Vanderlei 
Machado (centro) entregou os certificados para 
os farmacêuticos que concluíram a primeira turma 
do Capacifar Análises Clínicas na Zona da Mata. 
“Estou muito feliz pela conclusão de mais uma 
turma do Capacifar. Estes farmacêuticos são 
exemplos de profi ssionais que se preocupam com 
o futuro da Farmácia, procurando estar sempre 
atualizados e capacitados para melhor atender a 
população”, comentou Vanderlei.

Entrega de certifi cados do Capacifar 
Análises Clínicas em Carangola

A diretoria do CRF/MG se reuniu no dia 25 de outubro 
com as farmacêuticas e autoras participantes 
da criação do “Guia de conduta para tomada de 
decisões em situações de risco identifi cadas durante 
a dispensação de medicamentos”, Annaline Stiegert 
Cid e Yone de Almeida Nascimento, para assinatura 
de parceria a respeito da publicação. O Conselho 
será responsável pela diagramação do guia, além da 
disponibilização e divulgação através dos meios de 
comunicação da entidade.

O livro, realizado a partir de parceria entre a 
Farmácia Popular, da Prefeitura de Belo Horizonte, e 
as faculdades Una e Newton Paiva, é uma iniciativa 
voltada para o melhor atendimento da população. 
“A publicação é audaciosa, porque convoca os 
farmacêuticos a se posicionarem com segurança 
para garantir a dispensação correta e o uso racional 
de medicamentos”, comenta Yone.

CRF/MG divulga guia de
condutas na dispensação

Farmacêuticas Annaline Stiegert Cid e Yone de Almeida 
Nascimento durante a assinatura da parceria de divulgação

Devido à grande procura, os organizadores do 
EaD decidiram redirecionar automaticamente 
os farmacêuticos que não foram selecionados 
para este primeiro módulo paro o próximo curso 
a ser realizado ainda em 2013. Os interessados 
devem fi car atentos à Área do Farmacêutico, no 
site do CRF/MG, onde serão divulgadas todas as 
informações sobre as novas oportunidades da 
capacitação. 

EaD
O Ambiente Virtual de Aprendizagem é um 
sistema criado pelo CRF/MG para gerenciar 
cursos a distância por meio da internet. O 
AVA utiliza o Moodle, sistema que conta com 
traduções para mais de 50 idiomas diferentes. 
Entre as vantagens do EaD, lançado em maio de 
2013, está a possibilidade de acesso a capaci-
tações gratuitas e de qualidade sem que seja 
necessário o deslocamento físico e a delimi-
tação de horários específi cos para participação.

 Interações medicamentosas
tem mais de 400 inscritosEaD

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, comentou a 
importância da obra para a classe farmacêutica. “O guia de 
condutas será um grande aliado para os farmacêuticos que 
atuam na área de dispensação, fortalecendo a categoria e 
valorizando o profissional diante a população. O Conselho 
apóia a publicação e fará o possível para garantir o sucesso 
da parceria”, diz. 
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Capacitação profissional

Hoje, com 76 diferentes áreas de atuação regulamen-
tadas, os farmacêuticos podem exercer funções em 
segmentos muito específi cos, em que são necessários 
conhecimentos direcionados exclusivamente para 
cada uma dessas atividades. Compreendendo essa 
necessidade, o CRF/MG está, cada vez mais, diversifi -
cando os temas de suas capacitações, com o objetivo 
de melhor preparar os farmacêuticos para atender as 
demandas do mercado atual. 

Uma dessas iniciativas foi a realização do 1º 
Seminário em Logística Farmacêutica e de Produtos 
para Saúde, em parceria com a Associação Nacional 
dos Farmacêuticos Atuantes em Logística (Anfarlog). 

O evento, que aconteceu no 
dia 23 de outubro, reuniu 
mais de 70 farmacêuticos 
para discussões sobre as 
novas tendências do setor.

Saulo de Carvalho Junior, 
presidente da Anfar log , 
começou os trabalhos do 
1º Seminário ministrando a palestra de tema “Qualifi cação 
de fornecedores de serviços logísticos”. Citando dados da 
Organização Mundial de Saúde, Saulo comentou sobre a 
importância das boas práticas no momento do transporte 
de medicamentos e produtos para saúde. “Mais de 50% das 
vacinas do mundo são inutilizadas devido a erros de logística. 
Por isso, o farmacêutico é o profi ssional responsável para 
garantir que esses produtos cheguem corretamente aos 
seus destinos, por ter o conhecimento técnico sobre as 
especifi cidades dos medicamentos”.

O vice-presidente do CRF/MG, Claudiney Ferreira, abriu o 
evento e ressaltou a importância desses encontros. “Já 
trabalhei em indústria e em distribuidora de insumos e sei 
como capacitações assim são importantes. Aproveitem a 
oportunidade e tirem as dúvidas a respeito do assunto”.

A palavra é sua

“Trabalho como farmacêutica em 
uma distribuidora de medicamentos 
que possui frota própria. Então, 
lido diretamente com a logística da 
empresa. O 1º Seminário me ajudou na 
atualização de procedimentos e troca de 
experiências com diferentes realidades.”
Aline Lízia de Freitas
Farma de Belo Horizonte

“Por ser um segmento novo no mercado, o 1º 
Seminário em Logística veio em boa hora. Trabalho 
na Vigilância Sanitária e foi uma ótima oportunidade 
para aproximar a � scalização das empresas, pois 
cada um de nós pode mostrar as diferentes áreas em 
que o pro� ssional farmacêutico atua. Com certeza, 
aproveitarei as próximas capacitações que virão!”
Rosemari Valadares 
Farma da VISA de Contagem

CRF/MG realiza 1º Seminário sobre

logística farmacêutica

Farmacêuticos lotam o auditório do CRF/MG durante o seminário

das vacinas são 
inutilizadas, 

no mundo, 
devido a erros 

de logística

50%

Medicamento 
Similar

Medicamento 
de Referência

Medicamento 
Genérico

* Com informações da ANVISA.

Os medicamentos que contém neomicina 
para uso tópico não precisam mais ser 
escriturados no Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Produtos Contro-
lados (SNGPC). Uma nota técnica sobre a 
resolução 20/2011, divulgada no hotsite 
do SNGPC, no dia 24 de setembro, 
desobriga os farmacêuticos de fazerem 
a retenção de receita e escrituração 
desses medicamentos. 

Segundo a  not a  técnic a,  a  RDC 
138/2003, que apresenta a Lista de 
Grupos e Indicações Terapêuticas 
Especifi cadas de venda sem prescrição, 
os medicamentos contendo a substância 
neomicina, quando destinados ao uso 
tópico para tratamento de afecções de 
pele, são considerados como isentos de 
prescrição.

Deste modo, os estabelecimentos que 
comercializam medicamentos à base de 
neomicina de uso tópico ou neomicina 
com glicocor t icoide não precisam 
finalizar o inventário no SNGPC para 
ajuste. Basta parar de escriturar esses 
medicamentos e, quando tiver que 
finalizar o inventário por algum outro 
motivo, é só confi rmar a operação sem 
esses medicamentos. Entretanto, a 
Anvisa ressalta que os medicamentos 
à base de neomicina na forma de 
colírios, cremes vaginais e soluções 
nasais continuam com a necessidade de 
retenção de receita e escrituração.

ANVISA elimina exigência 
de escrituração da 

neomicina no SNGPC*
A ANVISA abriu, no dia 21 de outubro, uma consulta pública para 
coletar opiniões, dados e informações que subsidiarão a Análise 
de Impacto Regulatório sobre os critérios para a prescrição e 
dispensação de medicamentos genéricos e similares. As contri-
buições podem ser feitas por meio de formulário eletrônico 
disponível no site da Agência (www.anvisa.gov.br) até o dia 26 de 
novembro. Esses critérios devem integrar o item 46 da Agenda 
Regulatória do biênio 2013/2014 da ANVISA. 

A comprovação da comparabilidade do medicamento similar 
ao de referência passou ser exigida em 2003, por meio das 
resoluções 133 e 134, e é constituída, principalmente, de 
estudos de equivalência farmacêutica e biodisponibilidade 
relativa. Os medicamentos similares que já estavam registrados 
até a data dessas resoluções foram submetidos a um 
cronograma, que prevê adequações com base na data de 
vencimento dos registros e nos princípios ativos que compõem 
os produtos. Foi dado um prazo limite de adequação de todos os 
medicamentos até 2 de dezembro de 2014.

Apesar de tanto os medicamentos genéricos quanto os similares 
serem considerados cópias dos medicamentos de referência, 
a intercambialidade está prevista apenas para os genéricos, 
considerando as disposições vigentes nas resoluções 16 e 17, 
alteradas pelas resoluções 51 e 53, todas de 2007.

Consulta pública avalia 
impacto da adequação dos 
medicamentos similares*
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O Conselho Federal de Farmácia divulgou, 
por meio de ofício circular com data de 10 de 
setembro, os critérios para o farmacêutico 
exercer atividades em saúde estética. Os 
interessados devem atender a pelo menos 
um dos quesitos: ter feito programa de 
pós-graduação Lato Senso reconhecido pelo 
MEC na área de saúde estética; curso livre na 
área de estética reconhecido pelo Conselho 
Federal; ou comprovar a experiência de pelo 
menos dois anos, contínuos ou intermitentes, 
por meio de documentos. 

Caso o farmacêutico tenha vínculo empregatício, 
a comprovação deve ser feita pela apresentação 
do CNPJ e do endereço completo da empresa, 
além da descrição das atividades e a indicação 
do período em que trabalhou na área, no 
estabelecimento. 

Se o farmacêutico for proprietário de estabeleci-
mento de saúde estética, é preciso apresentar o 
contrato social da empresa e o alvará de funcio-
namento, além da descrição das atividades e a 
indicação do período em que trabalhou na área, 
na empresa. 

Segundo a Resolução 573, publicada em maio 
deste ano, o farmacêutico pode ser respon-
sável técnico por um estabelecimento de 
saúde estética, desde que o profi ssional esteja 
capacitado técnica, científica e profissional-
mente para utilizar técnicas de natureza estética 
e recursos terapêuticos.

Os profi ssionais que trabalham com Farmácia Clínica 
têm um novo espaço para trocar experiências na rede 
mundial de computadores. Está no ar o Portal do 
Farmacêutico Clínico, criado por professores da Univer-
sidade Federal do Paraná para reunir profissionais, 
pesquisadores e professores da área, estimulando o 
intercâmbio de práticas e informações técnicas. 

No Portal do Farmacêutico Clínico, cada membro cria 
seu perfi l, onde identifi ca seus dados pessoais, campo 
de trabalho e áreas de interesse. Cada perfil recebe 
um endereço virtual único, que pode ser divulgado 
como página profi ssional. Também é possível divulgar 
eventos científi cos, cursos e atividades de interesse da 
comunidade. 

Segundo Cassyano Correr, um dos idealizadores do 
projeto, o Portal se fundamenta em três conceitos 
principais: “é uma comunidade prática, em que um 
grupo de pessoas se une em torno de um mesmo 
interesse, trabalhando juntas para a solução de 
problemas comuns; busca a disseminação da saúde 
baseada em evidências, utilizando ferramentas da 
epidemiologia clínica, da metodologia científica e da 
informática para trabalhar a pesquisa e a atuação em 
saúde; e promove a aprendizagem colaborativa, a troca 
de conhecimento entre seus membros e destes com o 
público geral”.

Portal do
Farmacêutico Clínico*

* Com informações do CFF

Acesse www.farmaceuticoclinico.com.br

CFF apresenta 
critérios para 
farmacêutico 

exercer a saúde 
estética Farmacêuticos e 

laboratórios têm 
Convenção Coletiva 
de Trabalho*

O Sindicato dos Laboratórios de Patologia, Pesquisas e Análises 
Clínicas (SindLab) e o Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais 
(Sinfarmig) assinaram, no dia 26 de setembro, a primeira Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) para o setor, no Estado. O documento 
estabelece regras nas relações de trabalho entre laboratórios e 
farmacêuticos. Como o acordo já foi homologado junto ao Ministério 
do Trabalho, tem força de lei e é válido por dois anos.

Do ponto de vista financeiro, a Convenção prevê um reajuste de 
7,16% no salário dos farmacêuticos em função das perdas causadas 
pela inflação acumulada de 1º de maio de 2012 a 30 de abril de 
2013; a fixação de 22 vales-refeição no valor de R$13, para Belo 
Horizonte, e R$10, para as demais cidades; e um adicional de 10% 
nos salários dos farmacêuticos que exercerem responsabilidade 
técnica em laboratórios que possuem mais de um farmacêutico em 
seus quadros. 

O acordo também estabelece a criação de uma comissão, composta 
por farmacêuticos, para apurar denúncias de práticas de assédio 
moral. Caberá a ela intermediar conflitos dessa natureza entre 
empregador, empregado e órgão regulador. “A profi ssão farmacêutica 
possui um Código de Ética que tem que ser cumprido. Temos que criar 
um regulamento também para as relações de trabalho, buscando 
garantir que ninguém passe por situações vexatórias”, explicou o 
presidente do SindLab, Humberto Marques Tibúrcio. Outra novidade 
é a criação do Centro de Qualifi cação e Capacitação Técnica, visando 
o aperfeiçoamento e atualização do profi ssional que atua em Labora-
tórios de Análises Clínicas. 

Segundo Humberto Tibúrcio, a Convenção 
traz importantes aspectos de gestão de 
negócios. “Agora, Minas Gerais está entre os 
poucos estados do Brasil que têm um acordo 
trabalhista entre farmacêuticos e labora-
tórios. E o nosso acordo já saiu na frente, 
porque propõe encaminhamentos para 
questões que desafiam os empregadores, 
como denúncias de assédio moral, oferta de 
capacitação profi ssional e busca progressiva 
pela redução da insalubridade”. 

Conforme o diretor do Sinfarmig, Rilke 
Novato Públio, a assinatura do documento 
é um divisor de águas para os profi ssionais 
de Análises Clínicas, a partir do qual outros 
avanços podem ser negociados futura-
mente. “A CCT garante que os salários sejam 
corrigidos anualmente pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC), permitindo 
recuperar as perdas impostas pela infl ação. 
Antes da existência do documento, era 
impossível essa garantia, ficávamos sem 
saber se os farmacêuticos de Análises 
Clínicas tinham ou não preservado seus 
salários da infl ação”, afi rmou.

* Com informações do SindLab e do Sinfarmig.

Convenção Coletiva 
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O Ministério da Saúde lançou, no dia 19 de 
setembro, a Pesquisa Nacional sobre Acesso, 
Utilização e Promoção do Uso Racional de Medica-
mentos (PNAUM). Nos próximos meses, cerca 
de 38 mil pessoas de todas as idades serão 
entrevistadas em suas residências sobre seus 
hábitos de consumo de medicamentos. O levanta-
mento vai revelar como se dá o acesso a esses 
fármacos pelo SUS e pelas drogarias privadas, 
se as pessoas seguem as prescrições médicas 
e se há variação no acesso aos medicamentos 
de acordo com condições sociais, econômicas e 
demográfi cas. 

Na primeira etapa da pesquisa, serão feitos 11 
blocos de perguntas, entre elas sobre os hábitos 
das pessoas, medicamentos que utilizam, doenças 
mais frequentes na família, onde conseguem os 
medicamentos e se eles são utilizados a partir 
de prescrição médica. Na segunda etapa, serão 
aplicados questionários nas unidades básicas 
de saúde e nos locais de dispensação dos 
medicamentos. Médicos, pessoal responsável 
pela distribuição dos fármacos e até secretários 
municipais de Saúde também serão entrevistados 
nessa etapa. 

Segundo o Ministério da Saúde, os entrevistadores 
estarão identifi cados com crachás e uma carta de 
apresentação assinada pelo órgão. O questionário 
será respondido em um tablet e, em caso de haver 
conexão 3G no município, será transmitido em 
tempo real para a coordenação da pesquisa. Os 

Dois farmacêuticos que trabalham como fiscais da 
Vigilância Sanitária em Coronel Fabriciano e Timóteo 
foram selecionados para participar da pesquisa do 
Ministério da Saúde. Hyelem Talita Oliveira e Bruno Costa 
trabalharão como auditores do processo na cidade de 
Governador Valadares. Caberá a eles monitorar como 
as entrevistas estão sendo feitas, a fim de garantir a 
veracidade do levantamento. 

Os farmacêuticos participaram de um processo seletivo 
e foram selecionados, entre outros aspectos, devido à 
experiência que possuem em atividades de promoção do 
uso racional de medicamentos. Eles tomaram conheci-
mento do projeto há cerca de três meses, durante as 
aulas da especialização em Gestão de Assistência 
Farmacêutica. O curso é promovido pela Unidade Aberta 
do SUS (Una-SUS), e é aberto aos profissionais que 
atuam em Saúde Pública. 

Segundo Hyelem Talita, o interesse em participar nasceu 
da preocupação com o excesso de medicamentos 
consumidos pela população. “Na Vigilância Sanitária, 
somos responsáveis por acompanhar a comercialização 

de medicamentos controlados e o recolhimento destes 
quando vencidos, ou não. Sempre me chamou a atenção 
como as pessoas têm utilizado esses produtos e outros 
também indiscriminadamente”. O problema, de acordo 
com ela, se estende também aos estabelecimentos 
farmacêuticos. “Oriento as drogarias a só comprarem 
medicamentos de acordo com a demanda da população. 
Mas muitas, infelizmente, cedem à pressão das distri-
buidoras e acabam estocando mais que o necessário, 
precisam se desfazer do volume antes da expiração da 
validade e lançam as ‘promoções’, estimulando a compra 
e o uso irracional”.

Para Bruno Costa, a pesquisa vai ajudar a Anvisa a ter a 
dimensão exata do consumo irracional de medicamentos 
e o impacto que ele causa na saúde da população. “Pela 
primeira vez, vamos ter dados reais sobre a automedi-
cação no Brasil. Sabemos que existem muitas brechas 
na legislação que favorecem o uso irracional de medica-
mentos. Agora essas brechas vão ser mapeadas e a 
ANVISA vai poder tomar providências nesse sentido”, 
afi rmou o farmacêutico

Objetivos da PNAUM

Farmacêuticos do Vale do Aço serão auditores da pesquisa

Como os brasileiros 
utilizam medicamentos?*

Pesquisa do Ministério da Saúde avaliará o impacto e a efi ciência 
das políticas públicas de medicamentos no País; levantamento 

será feito com 38 mil pessoas de 245 municípios

!pessoas são internadas por 
ano, no Brasil, vítimas de 

intoxicação medicamentosa

10 mil

resultados vão fornecer subsídios para políticas de combate à 
automedicação. Dados do próprio Ministério da Saúde indicam 
que, anualmente, cerca de 10 mil pessoas são internadas por 
intoxicação medicamentosa no Brasil. 

Para o vice-presidente do CRF/MG, Claudiney Ferreira, a PNAUM 
será um marco na assistência farmacêutica nacional, pois será 
realizada em âmbito nacional e trará importantes informações 
sobre o acesso e o uso de medicamentos. “Medicamentos 
continuam sendo a principal causa de intoxicação no Brasil. É 
sinal de que as pessoas ainda utilizam medicamentos de forma 
inadequada. Com essa pesquisa, o Ministério da Saúde poderá 
traçar medidas mais efi cientes de estímulo ao uso racional de 
medicamentos”, explicou. 

A previsão é que a primeira etapa do levantamento, que será 
feito em 245 municípios de todos os estados brasileiros, seja 
concluída em fevereiro de 2014. Os dados serão coletados e 
analisados por professores de 12 instituições, como univer-
sidades federais, a Fundação Oswaldo Cruz e a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS). As universidades federais 
de Minas Gerais e de Santa Catarina estão coordenando o 
levantamento.

* Com informações da Agência Brasil

Âmbito Profissional

Farmacêuticos do Vale do Aço serão auditores da pesquisa

•  Caracterizar a utilização de 
medicamentos para as doenças mais 
prevalentes;

•  Caracterizar os medicamentos 
segundo os componentes da assistência 
farmacêutica: atenção básica, estratégico 
e componente especializado;

•  Identifi car as formas e locais de obtenção 
de medicamentos (SUS, farmácias 
privadas e programa Farmácia Popular);

•  Avaliar os indicadores de racionalidade 
do uso de medicamentos e do grau de 
seguimento das prescrições em relação 
à adesão e persistência no tratamento;

•  Avaliar o acesso a medicamentos 
seguindo variáveis demográfi cas, 
sociais e econômicas;

•  Avaliar a presença e cuidados 
com as doenças crônicas 
associados ao uso de serviços 
de saúde e ao estilo de vida;

•  Avaliar a organização dos serviços 
de Atenção Básica na garantia 
do acesso e o uso racional de 
medicamentos da população;

•  Avaliar possíveis efeitos 
das políticas públicas de 
acesso a medicamentos na 
redução dos gastos individuais 
com medicamentos e no 
combate a iniqüidade;

•  Avaliar a Política de Saúde no 
Brasil referente à Assistência 
Farmacêutica e sua efetivação 
na Atenção Básica de Saúde.
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Farmacêutico 
com muito orgulho 

“O segredo da juventude é o trabalho”. A resposta 
de João Camarota, de 96 anos, quando questionado 
sobre seus poucos cabelos brancos, resume uma vida 
dedicada à profi ssão farmacêutica. Com mais de 70 anos 
de formação em Farmácia, ele continua trabalhando em 
seu primeiro e único emprego, como responsável 
técnico de seu estabelecimento: a Farmácia 
São João.

João Camarota é o mais antigo 
farmacêutico em atividade em 
Minas Gerais. Em sua farmácia, 
localizada na cidade de Monte 
Santo de Minas, região sul 
do Estado, os utensí lios 
anteriormente utilizados 
para a  fabr icação das 
fórmulas, como almofa-
rizes e beckers, além das 
balanças e medidores para 
manipular as doses correta-
mente, são lembranças de 
um tempo em que produzir 
medicamentos era uma tarefa 
ainda mais difícil. “Eu comprava 
a matéria prima de pouquinho em 
pouquinho, o suficiente para suprir 
a demanda da farmácia. Ela vinha pela 
rede ferroviária, de Campinas, e demorava 
mais ou menos uma semana para chegar à 
estação, onde eu retirava os pedidos”, comenta João.

Quando fundou a Farmácia São João, em 1944, na 
casa que sua esposa, Judith Camarota, recebeu 

como herança de sua família, existiam apenas três 
farmácias na cidade. Assim, o farmacêutico logo se 
tornou referência como profi ssional de saúde da região. 
Sua filha, Nilde Camarota, a primeira de três irmãos, 
lembra-se dos atendimentos que o pai fazia à população. 

“As pessoas batiam na janela procurando ajuda a 
qualquer horário, de dia ou de noite, e meu 

pai sempre ajudava a quem precisasse, 
independente do horário”, diz.

Trabalhando há 69 anos atrás 
do balcão, João Camarota 
viveu diferentes épocas da 
Farmácia, acompanhando as 
transformações e evoluções 
da profi ssão. O farmacêutico 
se recorda especialmente 
de um momento importante: 
a chegada da penicilina no 
Brasil. “Quando o antibiótico 
começou a aparecer no País, 

fi z muitas aplicações. De três 
em três horas, muitas pessoas 

vinham para receber a injeção”, 
relembra. 

Hoje, o farmacêutico, que tem quatro 
netos e quatro bisnetos, nunca tirou 

férias e, até quando a saúde permitir, não 
pretende parar de trabalhar. “Muitos clientes, 

que vinham desde crianças à farmácia, compram medica-
mentos em outros estabelecimentos, mas ainda vêm se 
consultar comigo. Enquanto as pessoas precisarem, eu 
vou ajudar”, diz João Camarota.

Encontro com o presidente
Há 51 anos inscrito no CRF/MG, João Camarota é o 
mais antigo farmacêutico em atividade do Estado. O 
Conselho, através do fi scal Ricardo Borges, que atua na 
região e realiza visitas periódicas à Farmácia São João, 
programou uma homenagem ao profissional, que é 
exemplo na profi ssão.

No dia 18 de outubro, o presidente Vanderlei Machado 
viajou mais de 400 quilômetros rumo à cidade de Monte 
Santo de Minas para encontrar João Camarota. Chegando 
ao estabelecimento, o farmacêutico estava no balcão, à 
disposição dos clientes. Após horas de prosa, um abraço 
apertado e olhos emocionados foram a confi rmação de 
um encontro especial. “Você é uma inspiração para nós, 
farmacêuticos. Vemos em você um pai, que mostra que 
o amor à profi ssão é o caminho para um trabalho sério e 
digno”, reconheceu Vanderlei Machado, despedindo-se.

1 - Registro da colação de grau do farmacêutico João Camarota, em 1944
2 – Vanderlei Machado vai a Monte Santo de Minas para acompanhar o trabalho de João Camarota
3 – Utensílios utilizados na fabricação das fórmulas são lembranças de um tempo em que ser produzir 
medicamentos era tarefa ainda mais difícil

seu primeiro e único emprego, como responsável 
técnico de seu estabelecimento: a Farmácia 

João Camarota é o mais antigo 
farmacêutico em atividade em 
Minas Gerais. Em sua farmácia, 
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da profi ssão. O farmacêutico 
se recorda especialmente 
de um momento importante: 
a chegada da penicilina no 
Brasil. “Quando o antibiótico 
começou a aparecer no País, 

fi z muitas aplicações. De três 
em três horas, muitas pessoas 

vinham para receber a injeção”, 
relembra. 

Hoje, o farmacêutico, que tem quatro 
netos e quatro bisnetos, nunca tirou 

férias e, até quando a saúde permitir, não 
pretende parar de trabalhar. “Muitos clientes, 
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4 – Fiscal Ricardo Borges e presidente Vanderlei 
Machado são recebidos por João Camarota
5, 6 e 7 – Documentos registram a história do 
farmacêutico mais antigo em atividade
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Cientistas descobrem mapa
de resistência humana ao vírus da AIDS

Fonte: Portal G1

Um grupo de pesquisadores suíços elaborou o primeiro mapa de resistência humana ao vírus 
da Aids, que mostra a defesa natural do corpo contra a doença, um avanço que poderá ter 
aplicações como a criação de novos tratamentos personalizados.

Cientistas da Escola Politécnica de Lausanne (EPFL, sigla em francês) e do Hospital Univer-
sitário do Cantão de Vaud, ambos na Suíça, publicam no dia 29 de outubro os resultados de 
seu estudo conjunto sobre a doença na revista científi ca “E.Life”.

Através da pesquisa com cepas do vírus HIV em um hospedeiro humano, os pesquisadores 
puderam identifi car mutações genéticas específi cas, um sinal que refl ete os ataques produ-
zidos pelo sistema imunológico. Com esse sistema, os cientistas podem reconhecer as varia-
ções genéticas que ocorrem em algumas pessoas mais resistentes ao vírus e em outras mais 
vulneráveis, além de usar essa informação para criar tratamentos individualizados.

Fabricantes de medicamentos contínuos terão que informar fi m de produção seis meses antes
Fonte: Agência Brasil

As empresas fabricantes que decidirem suspender a produção de determinado medicamento contínuo - usado principalmente no 
tratamento de doenças crônicas e ou degenerativas, como diabetes e alteração de pressão -, terão que informar os consumidores 
seis meses antes de a fabricação ser suspensa. A medida foi aprovada no dia 11 de setembro pelos senadores da Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) e pode evitar que as pessoas sejam surpreendidas com a falta de abastecimento de um remédio essencial 
em farmácias e drogarias.

O país já tem uma lei que obriga as empresas que decidirem deixar de fabricar determinada droga a 
comunicar a decisão ao Ministério da Saúde com antecedência mínima de 180 dias. Pelas regras atuais, 
a suspensão da produção ou o cancelamento de registro de medicamentos ainda depende de uma auto-
rização da Anvisa.

Pelo texto, os fabricantes serão obrigados a incluir uma advertência sobre o encerramento da produção 
na embalagem do produto. O projeto, que ainda precisa ser aprovado na Câmara para passar a valer 
como lei, também defi ne um piso mensal de fornecimento de medicamentos de uso contínuo ao 
mercado em quantidade igual ou superior à média de vendas do produto dos três meses anteriores, 
respeitada a demanda de cada município.

Polipílula contra infarto aumenta aderência a tratamento, diz estudo
Fonte: Folha de S.Paulo

Um estudo com cerca de 2.000 pacientes com alto risco de desenvolver doença cardiovascular 
demonstrou os benefícios da chamada polipílula, um único comprimido que reúne remédios para 
controlar a pressão arterial e o colesterol e prevenir o entupimento de vasos sanguíneos.

Em comparação com as pessoas que deveriam tomar os medicamentos separadamente, a aderência 
ao tratamento entre os que receberam a polipílula foi maior depois de 15 meses de acompanha-
mento. No fi m desse período, 86% dos pacientes do grupo da polipílula usavam a droga como indi-
cado, contra 64,7% dos que seguiram o tratamento usual.

O comprimido único também provocou melhoras discretas na pressão arterial e nos níveis de coles-
terol em relação ao outro grupo, segundo o estudo publicado na revista médica “Jama”. Um comen-
tário que acompanha o estudo, porém, afi rma que são necessárias pesquisas mais rigorosas que 
demonstrem que a polipílula é capaz de reduzir mais eventos cardiovasculares.

Efeitos alcançados por vacina em spray superam aos do método tradicional
Fonte: Estado de Minas

Um dos grandes desafi os da medicina é aposentar as vacinas com agulha. Além de uma questão de 
segurança, cientistas buscam efi ciência. A terapia por meio de um pulverizador nasal surge como 
uma promissora alternativa. Estudos têm indicado que a vacina em spray apresenta mais efi cácia 
contra doenças virais. Um dos desafi os, porém, é fazer com que as secreções da mucosa não embar-
reirem o que é lançado no nariz. Cientistas americanos podem ter dado um passo importante na 
solução desse impasse. A vacina tem como base nanocápsulas de proteína que revestem o princípio 
ativo, facilitando a chegada dele à parte do corpo que precisa ser protegida ou tratada. 

Para testar a efi cácia das nanocápsulas, os cientistas fi zeram um experimento com camundongos. 
Uma parte das cobaias recebeu doses da vacina em spray. A outra, o tratamento tradicional, ou seja, aplicações por meio de 
injeção. Os bichos imunizados com as nanocápsulas receberam proteção nos pulmões, no intestino e no trato reprodutivo. Isso foi 
possível porque houve uma ativação das células T, que são responsáveis pela defesa imunológica contra vírus, bactérias e fungos. 

Se a efi cácia da vacina via aerosol na mucosa for confi rmada em animais maiores, a abordagem pode ser útil para o desenvolvi-
mento de imunizações contra agentes patogênicos respiratórios, como os causadores da gripe, e outros micro-organismos que 
representam risco à saúde humana. O Brasil também pesquisa a vacina em spray. O projeto acontece na Universidade de São 
Paulo (USP). Já existem imunizações em spray aprovadas para uso humano. Uma das mais conhecida é a contra poliomielite, 
que é absorvida no trato digestivo. Há também a vacina contra a gripe entregue via nasal e a terapia nasal contra cólera, febre 
tifoide e rotavírus. Mas, de acordo com os pesquisadores americanos, o resultado não é tão consistente quanto o alcançado com 
as nanocápsulas.

Agilidade no diagnóstico e no acesso a medicamentos 
é desafi o para pessoas com doenças raras
Fonte: Agência Brasil

Agilidade no diagnóstico e no acesso a medicamentos é um dos desafi os das pessoas com doenças raras. A 
estimativa de especialistas é que 15 milhões de pessoas tenham doenças raras no país. A Organização Mundial 
da Saúde classifi ca de doenças raras aquelas que afetam, em média, 1,3 pessoa a cada grupo de 2 mil. São 
cerca de 8 mil os tipos de doenças raras diagnosticadas. A causa genética é responsável por 80% delas.

Um diagnóstico rápido é fundamental para garantir qualidade de vida ao paciente. Em fevereiro deste ano, o 
Ministério da Saúde anunciou que seria criada a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras 
no Sistema Único de Saúde (SUS) na busca de ampliar e melhorar o tratamento. Uma consulta pública foi 
aberta para receber sugestões, e o texto da política está em elaboração, de acordo com o ministério. O SUS 
tem 25 tratamentos protocolados para doenças raras e oferta medicamentos para 12 dessas enfermidades.

Remédio para pressão alta pode ajudar a tratar câncer, diz pesquisa
Fonte: Portal G1

Um medicamento normalmente usado contra pressão alta pode ajudar a combater o câncer ao abrir os vasos sanguíneos em 
tumores sólidos. Segundo os responsáveis pela pesquisa, usada em conjunto com drogas convencionais de combate ao câncer, o 
medicamento Losartan poderia elevar a expectativa de vida dos pacientes.

Após testar a técnica com sucesso em camundongos, os pesquisadores pretendem agora dar 
Losartan a pacientes com câncer no pâncreas para ver se conseguem o mesmo resultado no 
combate a tumores de tratamento difícil. Atualmente, só 5% dos pacientes com câncer no pâncreas 
sobrevivem mais de cinco anos após o diagnóstico. Isso ocorre porque somente um em cada dez 
pacientes com a doença tem um tumor capaz de ser operado.

O Losartan vem sendo usado há mais de uma década como um medicamento seguro para tratar 
pressão alta. Ele age relaxando ou dilatando os vasos sanguíneos para que possam suportar um 
fl uxo maior de sangue, baixando a pressão. Ele melhora o fl uxo sanguíneo dentro e no entorno 
dos tumores, permitindo que uma quantidade maior das drogas de quimioterapia atinjam seu alvo.
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Dia Internacional do Farmacêutico
Abençoados sejam os abnegados farmacêuticos, 
nesta data especial de 25 de setembro, auguro 
os sinceros cumprimentos pela nobre missão que 
exercem entre as famílias. Sejam constantes e persis-
tentes, caminhando reto para a frente e para o alto, 
mantendo firmes nesta atividade que salva vidas e 
promove a sociedade com saúde e alegria. Um abraço 
cordial aliado à música especial de saudação.

Aníbal Fernandes de Moraes (por email)
Consultor Publicitário/Rádio América AM-580 – Uberlândia/MG

Workshop De ontologia
Rendo agradecimentos, em nome da Vigilância 
Sanitária de Coronel Fabriciano, a todos que puderam 
proporcionar a realização de mais um evento, 
desta vez, como WORKSHOP, na certeza de que 
as palavras deste encontro firmaram a ordem e o 
respeito à profissão, ética e civilidade, compromisso 
e dedicação, honra e amor ao ideário farmacêutico, 
palavras a uma classe de profissionais privilegiada-
mente abençoada.

Hyelem Talita (por email)
Farmacêutica-Bioquímica VISA Cel. Fabriciano

EaD
Foi um prazer estar com vocês no curso de EaD. 
Não sei se contribui muito devido à minha pouca 
vivência prática, mas, com certeza, aprendi muito. 
Espero ter outras oportunidades de aprendizagem 
como esta. Por sinal, a idéia do EaD é um sucesso.

Daniela Costa (por email)

Normas Farmacêuticas
Gostaria de agradecer o CRF/MG por ter atendido 
minha solicitação e encaminhado o novo livro de 
Normas Farmacêuticas 2013. A nova edição está 
ótima e acrescentará muito no meu crescimento 
profissional. Parabéns a atual gestão do CRF/MG, 
excelente trabalho!

Gustavo Rodrigues dos Anjos (via Fale Conosco)

Prescrição farmacêutica
Parabéns pela  conquis t a  da pre scr ição 
farmacêutica. É um orgulho ver o avanço do 
Conselho em prol da nossa classe. Obrigada.

Gislaine Pereira Pacheco (via Fale Conosco)
Farmacêutica em Uberlândia
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