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Nova diretoria toma posse com o compromisso de ampliar os 
projetos que estão levando mais valorização e reconhecimento 

para o farmacêutico mineiro
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Novos conselheiros 
e diretores foram 
empossados no dia 29 
de novembro, durante 
a primeira reunião 
plenária após a eleição.

16 – Minuto do Farmacêutico 
na Rádio Itatiaia sensibiliza 
a população e aumenta a 
procura pelo farmacêutico 

20 – CFF fixa o valor da 
anuidade para 2014

28 – O adeus ao farmacêutico, 
conselheiro e diretor Lúcio Guedes 
Barra, exemplo de profissional 
para toda a categoria

31 – Farmacêutica faz a 
diferença em indústria de 
laticínios de Serrania

32 – Conheça o farmacêutico 
que encanta a região Central de 
Minas com sua música e poesia

33 – ANVISA determina novas 
regras para o rastreamento 
de medicamentos

06 - Gestão
Diretoria faz balanço de gestão e 
apresenta os principais avanços 
alcançados em 2012 e 2013

34 - Fique de Olho
CFF divulga nota técnica para 
responder as principais dúvidas 
sobre a prescrição farmacêutica

30 - Capacitação
Workshops levam capacitação 
gratuita e simultânea para centenas 
de farmacêuticos de Minas

A edição 38 da Farmácia Revista apresenta um balanço detalhado sobre as principais atividades desenvolvidas 
pelo CRF/MG em 2012/13. Ao final de sua gestão, a diretoria presta contas de como investiu no patrimônio do 
farmacêutico e das conquistas que resultaram no fortalecimento e maior reconhecimento de toda a categoria. 

Com o fôlego renovado, a nova diretoria tomou posse para o biênio 2014/15 reforçando seus compromissos 
de ampliar os projetos em andamento e de buscar avanços em questões fundamentais para os farmacêuticos. 

O trabalho sério desenvolvido nos últimos dois anos será o ponto de partida para a construção de uma identidade 
farmacêutica ainda mais sólida em Minas Gerais, a partir da qual será possível encontrar o reconhecimento e a 
valorização que a categoria merece e precisa.

Boa leitura!

Rua Urucuia, 48 - Floresta 
Belo Horizonte / MG
Cep: 30150-060 
Tel.: (31) 3218-1003 / Fax: (31) 3218-1001 / 3218-1002
Horário de Funcionamento: 8h às 18h, de Segunda a Sexta

- Fiscalização, Orientação e Ética: (31) 3218-1017 / 3218-1030 
 email: fiscalizacao@crfmg.org.br

- Inscrição e Registro: (31) 3218-1006 / 3218-1021/ 3218-1022 / 3218-1023 / 3218-1054 
 email: registro@crfmg.org.br 
 
- Financeiro: (31) 3218-1025 / 3218-1033
 email: cobranca@crfmg.org.br

- Administração: (31) 3218-1010 
 email: gerenciaexec@crfmg.org.br

- Advocacia-Geral: (31) 3218-1013 / 3218-1014 / 3218-1059 
 email: ag@crfmg.org.br 
 
- Tecnologia da Informação: (31) 3218-1015 / 3218-1034 
 email: ti@crfmg.org.br
 
- Comunicação: (31) 3218-1009 
 email: comunicacao@crfmg.org.br

- Infraestrutura: (31) 3218-1008 / 3218-1027
 email: infraestrutura@crfmg.org.br

Leste de Minas
Rua Barão do Rio Branco, 480 - Salas 901 a 903 - Centro 
Governador Valadares / MG - CEP: 35010-030
Telefax: (33) 3271-5764
e-mail: secao.leste@crfmg.org.br

Vale do Aço
Av. Castelo Branco, 632 - Sala101 - Horto
Ipatinga / MG - CEP: 35160-294
Telefax: (31) 3824-6683
e-mail: secao.valedoaco@crfmg.org.br

Zona da Mata
Av. Barão de Rio Branco, 2390 - Salas 803/804 - Centro
Juiz de Fora / MG - CEP: 36035-000 - (Novo endereço)
Telefax: (32) 3215-9825
e-mail: secao.zonadamata@crfmg.org.br

Norte de Minas
Av. Dulce Sarmento, Ed. Master Center, n° 140 - Salas 309 - São José
Montes Claros / MG - CEP: 39400-318 - (Nova sala)
Telefax: (38) 3221-7974
e-mail: secao.norte@crfmg.org.br

Sul de Minas 
Rua Adolfo Olinto, 146 - Sala 306 - Centro
Pouso Alegre / MG - CEP: 37550-000
Telefax: (35) 3422-8552
e-mail: secao.sul@crfmg.org.br

Triângulo Mineiro
Praça Senador Camilo Chaves, 164 - Tibery
Uberlândia / MG - CEP: 38405-038
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: secao.triangulo@crfmg.org.br
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Com a Palavra

Novembro
• Entrevista para o Jornal Estado de 
Minas, no dia 22, sobre nutrição parenteral;

• Artigo publicado no Jornal O Tempo, no 
dia 27, sobre a prescrição farmacêutica; 

• Receitas prescritas por médicos 
estrangeiros sem registro no CRM/MG
 - Entrevista para o Jornal 
Hoje em Dia, no dia 22;
 - Entrevista para a TV 
Bandeirantes, no dia 28.

Conselho 
na Mídia

Investimos pesado em capacitação profi ssional. Lançamos o 
Congresso Mineiro de Farmácia, levando eventos de grande 
porte e alta qualidade para outras regiões de Minas. Inovamos 
no 12º Congresso de Farmácia e Bioquímica, debatendo 
temas que extrapolam a área de conhecimento específi co em 
Farmácia. Incentivamos o farmacêutico a se tornar empreen-
dedor, investindo na própria carreira e se destacando no 
mercado de trabalho. Inauguramos o Programa de Educação 
a Distância, democratizando o acesso às capacitações 
aos farmacêuticos de todo o Estado. Com o Profarminas, 
passamos a oferecer benefícios e vantagens para farmacêu-
ticos e seus dependentes. 

Ampliamos o diálogo com a categoria. Lançamos uma pesquisa 
de satisfação, que revelou que mais de 75% dos farmacêuticos 
estão satisfeitos com o seu Conselho. Esta aprovação pôde 
ser comprovada nas eleições de 2013. Somos muito gratos 
pelo voto de confi ança que recebemos dos colegas. É muito 
bom perceber o reconhecimento do trabalho que está transfor-
mando para melhor a realidade da 
profi ssão em Minas Gerais.

Reiteramos o nosso compro-
misso com as propostas que 
farão o Conselho continuar 
avançando. Temos muito 
trabalho pela frente e as 
p o r t a s  s e gu i r ã o  ab e r t a s 
para os farmacêuticos. 
Queremos vê - los 
se apropriarem 
do seu espaço, 
propondo 
m e l h o r i a s  e 
a j u d a n d o  a 
construir  um 
CRF/MG cada 
vez mais forte.

Os últimos dois anos foram marcantes para o 
CRF/MG. O Conselho deu um salto em efi ciência e 
qualidade nos serviços que presta aos farmacêu-
ticos. As inúmeras melhorias implantadas em todos 
os setores fi zeram com que o nosso profi ssional se 
sentisse cada vez mais próximo do seu conselho 
de classe. Implantamos um novo modelo de 
gestão pautado na efi ciência administrativa, dando 
origem a uma nova meta: não basta atender bem o 
farmacêutico, é preciso acolhê-lo, fazendo com que 
ele se sinta em casa.

Com coragem e ousadia, mudamos o que tinha que 
ser mudado. Passamos a fiscalizar os postos de 
medicamentos, que, até então, funcionavam livre 
e impunemente como drogarias. Estreitamos as 
relações com o Sinfarmig em busca de melhorias 
trabalhistas para os farmacêuticos. Lançamos 
uma campanha de incentivo para que as empresas 
contratem mais farmacêuticos. Intensificamos 
as articulações políticas com representantes do 
Executivo, Legislativo, Cosems Visa’s e CES-MG, 
a fim de sensibilizá-los sobre a importância do 
farmacêutico na promoção e recuperação da saúde. 

Não faltaram desafios nesses dois anos. Por 
determinação do Ministério Público Federal, tivemos 
que mudar de endereço em Belo Horizonte. Em um 
prazo de 90 dias, procuramos e encontramos um 
novo local que oferecesse as melhores condições 
de custo/benefício, com espaço físico suficiente 
para concentrar todos os serviços e atividades na 
capital. O mesmo esforço também foi empregado 
para melhorar o atendimento nas seções. Algumas 
delas – Triângulo Mineiro, Zona da Mata e Norte 
de Minas - também mudaram de endereço. Todas 
receberam novo mobiliário e equipamento para 
melhor atender o profi ssional. 
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profi ssão em Minas Gerais.

Reiteramos o nosso compro-
misso com as propostas que 
farão o Conselho continuar 
avançando. Temos muito 
trabalho pela frente e as 
p o r t a s  s e gu i r ã o  ab e r t a s 
para os farmacêuticos. 
Queremos vê - los 

Vanderlei Machado
Presidente

 De portas abertas para o 
farmacêutico
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Um CRF cada vez mais 
perto do farmacêutico

A categoria farmacêutica vem conquistando uma série de avanços junto ao CRF/MG. 
O Conselho, que nos últimos dois anos se tornou efetivamente a casa do farmacêutico, 
passou a abrir as portas para os profi ssionais de todas as regiões de Minas Gerais. Os 
ganhos são concretos e podem ser percebidos nas mais variadas áreas, como mostra, 
a seguir, o balanço de gestão dos trabalhos realizados pela diretoria em 2012 e 2013.

Melhorias Administrativas

Procedimentos internos passam por 
aperfeiçoamento constante

Uma série de treinamentos com os funcionários da sede e das seções 
estão padronizando e buscando a efi ciência dos serviços prestados 
aos farmacêuticos em todo o Estado. Já foram realizados vários 
encontros conjuntos com os funcionários para alinhar procedimentos 
e esclarecer as dúvidas mais recorrentes em relação ao atendimento 
das demandas dos farmacêuticos.

Seções são revitalizadas 
para melhor acolher 

os profi ssionais

As seções também passaram por 
processo de melhorias em seus 
espaços físicos. Em Juiz de Fora, 
U b e r l â n d i a  e  M o n t e s  C l a r o s , 
h o u v e  m u d a n ç a  d e  e n d e r e ç o 
p a r a m e l h o r a r  o  a c o l h i m e n t o 
ao s f a r macê u t i co s .  E m Po u s o 
Alegre, Governador Valadares e 
Ipatinga, foram instalados novos 
e q u i p a m e n t o s  e  m o b i l i á r i o s , 
tornando o ambiente ainda mais 
funcional e confor tável para os 
profi ssionais e os funcionários.

Mudança de sede garante a segurança 
de farmacêuticos e funcionários

O atendimento do CRF/MG em Belo Horizonte foi transferido para 
um prédio da rua Urucuia, no Bairro Floresta. O local é mais amplo 
e tem espaço sufi ciente para concentrar todos os serviços prestados 
ao farmacêutico na capital mineira. A antiga sede apresenta 
graves problemas estruturais e, por determinação do Ministério 
Público Federal, não pode mais ser utilizada até que uma reforma 
completa na edificação possa garantir a segurança de funcionários 
e frequentadores. A partir de 2014, o CRF/MG dará início a um 
estudo de viabilidade para identificar as melhores alternativas de 
recuperação do imóvel, ao menor custo possível. A venda do terreno e 
a aquisição de um novo espaço também são cogitadas.

 CRF/MG em Uberlândia ganhou novo endereço

 Melhorias em Governador Valadares 
aumentam a comodidade de farmacêuticosTreinamentos reúnem colaboradores de todas as seções

Balanço de Gestão
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A partir de janeiro de 2014, será implantada 
uma central telefônica para fornecer respostas 
imediatas às principais dúvidas do farmacêutico. 
O sistema já está programado e poderá receber 
várias chamadas simultaneamente, esclarecendo 
o profissional sem que seja preciso aguardar 
o atendimento de um funcionário. Além de 
otimizar o atendimento, a central telefônica 
também vai ajudar a monitorar o tempo médio de 
cada ligação, o número de chamadas recebidas e 
as orientações gerais prestadas ao farmacêutico.

Por entender que a profi ssão farmacêutica ainda possui 
muitos desafios a serem superados para garantir que 
o profissional receba uma remuneração compatível 
com a importância do serviço que presta à população, 
o CRF/MG optou, em 2013, por congelar o valor das 
taxas cobradas pelos procedimentos administrativos 
internos. A diretoria também tem tentado intervir 
junto ao CFF para evitar reajustes na anuidade paga 
pelos farmacêuticos. Após intensa articulação realizada 
pelo CRF/MG e o CRF/SP, o CFF concordou em isentar 
os farmacêuticos com doenças comprovadamente 
incapacitantes do pagamento da taxa. 

Digitalização aumenta a segurança do 
armazenamento de informações 

Em dezembro de 2013, o CRF/MG alcançou a marca 
de digitalização de 100% dos documentos fiscais, 
éticos, jurídicos, administrativos e de registro. Depois 
de armazenados digitalmente e cer tif icados, os 
documentos em papel começaram a ser eliminados, 
de acordo com os prazos determinados pela Tabela 
de Temporalidade do CRF/MG. A relação destes 
documentos está disponível no site do CRF/MG, no link 
“Profi ssional/Empresa”. O processo começou em 2011 
e já converteu mais de 230 mil pastas e 5 milhões de 
papéis para o formato eletrônico.

Pesquisa confi rma satisfação 
do farmacêutico

Uma pesquisa feita de 15 de fevereiro a 5 de abril de 
2013, pela internet, revelou que os farmacêuticos 
estão satisfeitos com o seu conselho de classe. Dos 
2.378 profissionais que responderam ao questionário 
– mais de 10% do número de inscritos – 75,88% 
consideram favoráveis os ser viços prestados pelo 
CRF/MG. O índice de neutralidade atingiu 15,10%, 
enquanto o de desfavorabilidade chegou a 9,02%. 
Isso significa que, apesar dos desafios que envolvem a 
prestação de serviços para uma categoria tão grande 
como a farmacêutica, em um Estado tão repleto de 
especificidades como Minas Gerais, o CRF/MG está no 
caminho certo quanto às estratégias administrativas 
q u e  c o n d u z e m  a s  a t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  a o 
farmacêutico. 

Eleição pela internet

Em 2013, pela primeira vez, os farmacêuticos 
min eir os p u de ram e s co lh e r s e u s f u tu r os 
representantes pela internet. A eleição online 
ev i tou o deslocamen to do far macêu tico, 
q u e p ô de vo t a r  de c a s a o u do t rabalh o. 
O procedimento foi realizado no dia 7 de 
novembro e contou com a participação recorde 
de profi ssionais.

Central telefônica 
inteligente 
otimiza o 
atendimento

Diretoria busca 
desonerar os 
farmacêuticos

Melhorias AdministrativasMelhorias Administrativas

Articulação política

O modelo de gestão implantado pela diretoria 2012/2013 
tem servido de exemplo para vários outros conselhos do 
país. Nos últimos dois anos, os CRFs do Espírito Santo, 
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro 
vieram a Minas Gerais para conhecer de perto a melhoria 
dos procedimentos administrativos internos e externos 
praticados pelo CRF/MG. Em dezembro, uma reunião 
com os dirigentes dos conselhos da região Sudeste, em 
Belo Horizonte, defendeu o alinhamento de questões 
administrativas e a adoção de soluções conjuntas para 
difi culdades comuns a todos os conselhos. 

Efi ciência administrativa é referência para outros conselhos

Representantes dos conselhos de MG, ES, RJ e SP se reúnem em Belo Horizonte

Prestação de contas é feita 
a cada três meses 

D e s d e 20 1 2 ,  o  C R F/ M G p a s s o u a  t o r n a r 
públicas as suas contas. Após serem aprovados 
pelo plenário, os balanços orçamentários 
e patrimoniais são publicados na Farmácia 
Revista, permitindo que o farmacêutico faça 
o acompanhamento da relação de receitas 
e despesas do seu Conselho. A ef iciência 
administrativa praticada nos últimos dois anos 
permitiu que os cofres do CRF/MG registrassem 
um superávit de aproximadamente R$5 milhões, 
valor que será revertido em benefícios para a 
categoria em 2014.
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Reunião com parlamentares aproxima 
os farmacêuticos do Legislativo

A busca pelo fortalecimento e valorização 
da classe foi uma das principais frentes de 
trabalho da diretoria 2012/2013. Em dois 
anos, foram realizados dezenas de encontros 
com parlamentares municipais, estaduais e 
federais, além de representantes do poder 
Executivo. Entre eles estão o governador 
Antônio Anastasia, o secretário de Estado de 
Saúde Antônio Jorge Marques de Souza, os 
deputados federais Odair Cunha, Reginaldo 
Lopes, Marcus Pestana e Rodrigo Grilo, além 
do deputado estadual Paulo Lamac.

Vanderlei Machado e Arthur Amaral levam 
reivindicações a Odair Cunha

CRF/MG apóia a fundação de 
associações de farmacêuticos 

em Minas Gerais 

O CRF/MG ajudou a fundar, reativar e estimular 
o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  a s s o c i a ç õ e s  d e 
farmacêuticos de Ipanema, Curvelo, Patrocínio, 
Montes Claros e Uberlândia. Os farmacêuticos da 
Rede Farmácia de Minas também se organizaram 
em associação (AFARFMG) com o apoio do 
CRF/MG. A diretoria foi eleita durante o 12º 
Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas 
Gerais, aproveitando os mais de 600 profi ssionais 
que atuam no programa do governo do Estado 
presentes no evento.

Farmacêuticos entram na 
luta contra as drogas

O CRF/MG também tem participação ativa no 
Conselho Estadual Antidrogas (Conead). O 
farmacêutico e assessor de diretoria, Alisson 
Brandão, é integrante do Conead e trabalha 
diretamente nos trabalhos de incentivo 
à implantação dos conselhos municipais 
Antidrogas nas cidades mineiras. Para ajudar 
a difundir a ideia, o setor de Comunicação do 
CRF/MG preparou cartazes informativos que 
serão enviados aos municípios.

Articulação políticaArticulação política
Aproximação com os farmacêuticos 

eleitos fortalece a profi ssão

Em 2012, um número recorde de farmacêuticos se elegeram 
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Para ajudá-los a se 
preparar para os desafi os relacionados à gestão, sobretudo 
na área da saúde, o CRF/MG promoveu um encontro em que 
foram alinhadas as propostas de assistência farmacêutica 
nos municípios mineiros. As palestras foram ministradas por 
deputados de âmbito federal e estadual, e profi ssionais que 
atuam no gerenciamento de saúde pública.

Encontros com Sinfarmig buscam 
melhoria para os farmacêuticos

A diretoria 2012/2013 retomou as negociações com 
o Sindicato dos Farmacêuticos (Sinfarmig) para 
avançar quanto às questões trabalhistas. Os diretores 
solic itaram que o Sinfarmig ajude a garantir o 
cumprimento da legislação trabalhista por parte dos 
estabelecimentos que funcionam durante os finais de 
semana. O presidente Vanderlei Machado pediu que 
o Sindicato receba as denúncias de irregularidades 
e aja junto ao Ministério do Trabalho para assegurar 
que não aconteça ex trapolação das horas ex tras 
permitidas. Também está sendo planejada uma agenda 
conjunta para garantir maior representatividade dos 
farmacêuticos perante as suas entidades de classe.

CRF/MG tem representação na mesa-diretora 
do Conselho Estadual de Saúde

A diretora Rigleia Lucena foi eleita a 3ª secretária do Conselho 
Estadual de Saúde. Ela tem trabalhado no sentido de estreitar 
as relações institucionais com os conselhos municipais, 
fortalecendo o controle social da Saúde em Minas Gerais. Com 
a representação do CRF/MG no Conselho Estadual de Saúde, 
a diretoria espera que os farmacêuticos possam participar 
das discussões também em nível municipal. “É fundamental 
que os farmacêuticos se comprometam a identificar os 
aspectos que podem ser melhorados e proponham sugestões 
para fortalecer a assistência farmacêutica nos municípios”, 
reforçou Rigleia Lucena. 

Capacitação

EaD democratiza o acesso às capacitações

O projeto de Educação a Distância (EaD), lançado pelo CRF/MG 
em maio de 2013, ampliou o acesso dos farmacêuticos de todo 
o Estado às capacitações. O CRF/MG é o primeiro Conselho 
de Farmácia a oferecer esta modalidade de curso para os seus 
farmacêuticos. Já foram realizadas quatro turmas nos cursos 
de Antimicrobianos e Interações Medicamentosas, dos quais 
participaram 826 farmacêuticos.

Integrantes do Conead discutem propostas 
para a elaboração de cartazRigleia Lucena representa os farmacêuticos e os trabalhadores da saúde no CES-MG

O 1o Encontro de Farmacêuticos Eleitos foi realizado em 18 de janeiro

 Reunião entre as diretorias do CRF/MG e Sinfarmig  Diretoria da AFARFMG foi eleita durante o 12o CFBMG

Foto: Ass. Dep. Odair Cunha
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Seminários em áreas específicas 
despertam o interesse dos farmacêuticos

Além dos cursos sobre as principais áreas de 
concentração de farmacêuticos, o CRF/MG promoveu 
também eventos de capacitação profissional em 
linhas de atuação diferenciadas. Fóruns e Seminários 
nas áreas de Fitoterapia, Farmácia Hospitalar, 
Logística e Transporte ajudaram a melhor preparar 
os profissionais para os desafios do dia a dia. 

1º Congresso Mineiro de Farmácia 
reúne 700 pessoas em Montes Claros

Em uma iniciativa inédita e ousada, o CRF/MG 
promoveu o primeiro grande evento de capacitação 
prof issional fora de Belo Horizonte. Mais de 
700 pessoas, entre farmacêuticos, gestores e 
estudantes, lotaram o 1º Congresso Mineiro 
de Farmácia, realizado nas Faculdades Santo 
Agostinho, em Montes Claros, em novembro de 
2011. Avançando com a proposta de descentralizar 
os congressos em Minas Gerais, o CRF/MG já iniciou 
os preparativos para o 2º Congresso Mineiro de 
Farmácia, que será promovido no segundo semestre 
de 2014, em Alfenas, no Sul do Estado.

Profissionais ganham desconto 
em cursos de idiomas

O CRF/MG firmou convênio com empresas de ensino 
de língua estrangeira para que os farmacêuticos 
mineiros não possuam barreiras linguísticas para 
realizar o atendimento, principalmente aos turistas 
que estão vindo ao Brasil com a aproximação dos 
eventos esportivos internacionais. Desde agosto 
de 2013, profissionais inscritos no CRF/MG e seus 
dependentes diretos, além de funcionários de pessoas 
jurídicas, podem se inscrever para cursos oferecidos 
pelo Centro de Idiomas Pitágoras e pela Achieve 
Languages/OUP do Brasil. Os descontos são liberados 
mediante comprovação da inscrição no Conselho.

Farmacêuticos lotaram o auditório do CRF/MG
durante o I Seminário de Logística e Transporte

Cursos e palestras presenciais abrem 
quase 18 mil vagas para farmacêuticos

Por entender que a capacitação profissional é um 
dos pilares para a construção de uma categoria 
forte, reconhecida e valorizada, o Conselho adotou 
como uma das principais bandeiras a oferta de 
cursos gratuitos para todos os farmacêuticos do 
Estado. Idealizado e coordenado há seis anos 
pelo farmacêutico e assessor de diretoria, Alisson 
Brandão, o programa de capacitação profissional do 
CRF/MG promoveu cerca de 200 eventos entre 2012 e 
2013, abrindo 17.943 vagas para os farmacêuticos de 
todas as regiões de Minas.

Capacitação Capacitação

DESCENTRALIZAÇÃO
DA CAPACITAÇÃO
As capacitações do CRF/MG
alcançam mais de
30 cidades em
todo o Estado

Fiscalização

Para se aproximar ainda mais dos farmacêuticos, o CRF/MG lançou 
um boletim que começou a ser distribuído pelos fiscais durante a 
visita aos estabelecimentos. O material apresenta respostas aos 
questionamentos do dia a dia e apresenta as novidades da profissão. 
A primeira edição do boletim “Em dia com a Fiscalização” trouxe a 
lista de documentos obrigatórios que devem ser apresentados no 
momento da visita, as legislações que regulamentam a atividade 
de dispensação, armazenamento de medicamentos e serviços 
farmacêuticos, além de dar dicas úteis sobre atendimento.

Em dia com a
FISCALIZAÇÃO

Fiscais entregam 
informativo com respostas 
para as principais 
dúvidas do profissional

12º CFBMG ajudou farmacêuticos de todo 
o Brasil a captarem os melhores ventos 

 O 12º CFBMG superou as expectativas de público 
e reuniu milhares de farmacêuticos de todas as 
regiões do País para debater os novos desafios e 
potencialidades da profissão. Sobre todas as áreas de 
concentração, um olhar novo: a gestão farmacêutica 
como diferencial competitivo. Ao fim dos três dias, a 
confirmação: para crescer como farmacêutico, é preciso 
ir além dos conhecimentos técnicos e científ icos. 
Aspectos administrativos, logísticos e f inanceiros 
tornaram-se quesitos fundamentais para quem quer 
fazer a diferença.

Seminário da Rede Farmácia de Minas 
forma nova rede de farmacêuticos

A p r o x i m a d a m e n t e  6 0 0  f a r m a c ê u t i c o s 
par ticiparam do IV e V Seminário da Rede 
Farmácia de Minas, realizados por meio de 
parceria entre Secretaria de Estado de Saúde 
e CRF/MG. Os dois eventos tiveram três dias 
de palestras sobre temas fundamentais para 
o fortalecimento da assistência farmacêutica 
praticada pelo SUS. Além da oportunidade 
de capacitação profissional, os profissionais 
t a m b é m p u d e r a m s e d e d i c a r  à  t r o c a d e 
experiências de dif erentes real idades do 
Programa no Estado.
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Fiscalização
Cerco fechado contra postos de medicamentos que funcionam como drogarias

A partir de janeiro de 2012, os fi scais do CRF/MG passaram a fi scalizar os postos de medicamentos que funcionam como 
drogarias, oferecendo serviços privativos do farmacêutico sem a presença de Responsável Técnico. Já foram feitas 
mais de 450 visitas nos 320 estabelecimentos em atividade em Minas Gerais, das quais resultaram em 148 autuações. 
Quando são constatadas irregularidades, os fi scais encaminham denúncia à Vigilância Sanitária, único órgão que pode 
proibir o funcionamento dos estabelecimentos.

CRF/MG lança programa de benefícios ao farmacêutico

Com pouco mais de dois meses de lançamento, o Profarminas, Programa de Benefícios 
ao Farmacêutico de Minas Gerais, já tem mais de 760 farmacêuticos cadastrados e 10 
instituições parceiras. Com ele, é possível obter descontos exclusivos em produtos e 
serviços, sem nenhum custo para os profi ssionais. O cadastro pode ser feito por meio do 
site www.profarminas.org.br/profarminas

Valorização

Mais visitas e menos autuações 
aproximam o fi scal do farmacêutico

Foi o tempo em que a fi scalização era tabu entre os 
profi ssionais. O que antes era estritamente punitivo, 
hoje é prioritariamente educativo. O fi scal está cada 
vez mais próximo do profissional e o profissional 
está cada vez mais presente no estabelecimento. 
Em 2013, o número de visitas aumentou 59% em 
relação a 2010, enquanto o número de autuações 
caiu 19%. Isso demonstra que os fi scais aumentaram 
o seu raio de atuação, orientando, esclarecendo e 
sensibilizando o farmacêutico sobre a importância 
do papel que desempenha como promotor da saúde.

47.867
visitas

28.509
visitas

842
autuações
por ausência

1.035
autuações

por ausência

842
autuações

1.035
autuações

por ausência
autuações

por ausência
autuações

1.035
autuações

20132010

Comunicação

Mais espaço na mídia consolida a 
importância do farmacêutico

Desde janeiro de 2013, o CRF/MG contabilizou 
182 inserções espontâneas na imprensa de todo o 
Estado. Isso signifi ca que o farmacêutico e o Conselho 
estiveram presentes nos noticiários a cada três dias 
úteis, levando informação aos mais diversos tipos 
de público. Além da mídia espontânea, o Conselho 
também inaugurou uma nova modalidade de fi xação 
da imagem do farmacêutico como prof issional 
essencial  à promoção da saúde: o Minu to do 
Farmacêutico na Rádio Itatiaia e Rede Itasat.

O farmacêutico no centro das informações

O setor de Comunicação tem dedicado especial 
atenção aos farmacêuticos. Todos os dias são 
produzidas inúmeras informações de interesse da 
categoria, divulgadas por meio do site, boletim 
eletrônico e redes sociais. Com apresentação leve, ágil 
e efi caz, o portal já alcançou a média de 72 mil acessos 
por mês, servindo como importante ferramenta 
para a busca de serviço e informação. A revista 
também é produzida a cada dois meses e distribuida 
gratuitamente para mais de 22 mil profi ssionais.

Campanhas proporcionam maior 
reconhecimento ao profi ssional

Nos últimos dois anos, foram desenvolvidas 
várias campanhas para sensibilizar a população 
de que o farmacêutico é tão essencial quanto 
o  m e d i c a m e n t o .  H o m e n a g e n s  d o  M é r i t o 
Fa r m a c ê u t i c o  f o r a m  f e i t a s  e m  o u t d o o r s , 
traseiras de ônibus e anúncios de rádio das 
principais cidades de Minas Gerais. A Campanha 
Traga de Volta ajudou a população a dar a 
destinação correta a medicamentos vencidos 
e/o u i n u ti l iz ado s .  J á a c am panha “Te r u m 
Farmacêutico faz toda a diferença” conscientizou 
os empregadores de que contratar farmacêuticos 
não é gasto, é investimento.

Mais agilidade, funcionalidade e 
efi ciência no portal do farmacêutico 

O conteúdo informativo do portal do CRF/MG 
na internet foi reformulado para torná-lo mais 
ágil e eficaz. Em 2012, foram disponibilizadas 
novas informações de interesse público sobre a 
profi ssão, úteis tanto para farmacêuticos, quanto 
para a população. As principais mudanças foram na 
hierarquia dos dados. A estrutura básica de acesso 
e a identidade do portal deverão ser modernizadas 
a par tir de 2014, aumentando ainda mais a 
agilidade, funcionalidade e efi ciência do site.

Fiscalização aos fi nais de semana 
ajuda a criar postos de trabalho

Em 2013, a fiscalização passou a ser feita também 
nos estabelecimentos que funcionam aos sábados 
e domingos. Além de atender ao ar tigo 15 da 
Lei 5991/73, que determina que as farmácias e 
drogarias devem possuir um farmacêutico durante 
todo o horário de funcionamento, a diretriz é uma 
ferramenta para estimular a contratação de mais 
profissionais. Isso porque, invariavelmente, o 
proprietário deve oferecer uma folga de 24 horas 
por semana, preferencialmente aos domingos, e 11 
horas consecutivas de descanso entre duas jornadas 
de trabalho, conforme determina a CLT.
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Gestão

Nos últ imos meses, os programas do 
CRF/MG na rádio Itatiaia têm feito um 
alerta para que as pessoas só comprem 
medicamentos nos estabelecimentos onde 
existam farmacêuticos. Os resultados 
dessa conscient ização já podem ser 
percebidos nas farmácias e drogarias. 

A farmacêutica Maria Teresa de Castro, 
responsável técnica pela drogaria Nova 
Suissa, em Belo Horizonte, percebeu 
mudança no compor tamento de seus 
clientes. “Eles já entram na drogaria 
procurando por mim. O interessante é que 
antes não era assim. Foi depois do programa 
na rádio que identifiquei o aumento na 
procura”, explicou. Ela considera fundamental 
a sensibilização que tem sido feita junto à 
sociedade. “É importante que as pessoas 
saibam que ser atendido pelo farmacêutico 
é um direito delas. Quando chegarem a um 
estabelecimento e não encontrarem o profi s-
sional, elas devem procurar outro local”.

Outras medidas também contribuem para a 
identificação do farmacêutico como profis-
sional do medicamento. Segundo Maria 
Teresa, estar vestido de maneira diferente 
dos balconistas e identi f icado como 
farmacêutico aumenta a confi abilidade dos 

Campanha no rádio 
aumenta a procura pelo 
profissional farmacêutico

Em 2014, os farmacêuticos terão ainda mais visibilidade na 
emissora de rádio líder em audiência em Minas Gerais. O Minuto 
do Farmacêutico na rádio Itatiaia será ampliado a partir de janeiro, 
aumentando a inserção de programas que conscientizam a 
sociedade para a importância da presença dos profissionais nos 
estabelecimentos de saúde. O novo contrato inclui citações na 
cobertura da Copa do Mundo e prevê um rodízio de programas onde 
o Minuto do Farmacêutico será veiculado. 

Segundo o vice-presidente Claudiney Ferreira, a nova programação vai 
continuar reforçando que o farmacêutico é o profi ssional capacitado 
para orientar a população sobre o uso correto dos medicamentos 
e recomendando que a compra dos fármacos só seja feita onde é 
possível se consultar com um farmacêutico. 

“Vamos insistir no alerta para o risco do uso de medicamento 
sem orientação. A sociedade não pode abrir mão do seu direito à 
assistência farmacêutica. Quando não encontrar o farmacêutico, 
a pessoa deve se dirigir a outro estabelecimento onde possa ser 
devidamente atendida. O CRF/MG também deve ser notifi cado para 
que tome as devidas providências”, alertou Claudiney Ferreira. 

De janeiro a março de 2014, as mensagens 
serão veiculadas nos intervalos do programa 
Tiro de Meta, de segunda a sábado, entre 
6h e 6h30, e no Jornal da Itatiaia 2ª edição, 
de segunda a sábado, entre 12h30 e 13h. 
Os assuntos explorados nos programas são 
sugeridos pelos farmacêuticos assessores do 
CRF/MG e pela própria categoria. 

O Minuto do Farmacêutico na Rádio Itatiaia 
teve início em 2012, substituindo o anúncio 
pontual que era feito na televisão por ocasião 
do Dia do Farmacêutico, comemorado em 
20 de janeiro. O programa surgiu a partir da 
identifi cação da necessidade de um espaço 
maior e permanente na imprensa para que 
o farmacêutico se consolide como agente 
indispensável à promoção da saúde. A rádio 
Itatiaia possui 58 emissoras afiliadas em 
todo o Estado, abrangendo 95% da população 
mineira, em mais de 800 municípios. 

Envie sugestões de assuntos para comunicacao@crfmg.org.br
Sintonize na Rádio Itatiaia, 610 AM e 95,7 FM, e ouça os programas também pela internet (www.itatiaia.com.br)

Minuto do farmacêutico
ganha mais espaço

clientes. “Aqui, na drogaria, uso sempre um jaleco e uma camiseta 
com o meu nome e o da drogaria. Quem precisa de orientação sabe 
que pode recorrer a mim”.

Para o vice-presidente Claudiney Ferreira, os farmacêuticos devem 
se apropriar da sua condição de agentes essenciais à promoção 
e recuperação da saúde, fazendo-se necessários em todas as 
situações relacionadas ao medicamento. “O CRF/MG pode muito, 
mas não pode tudo. O reconhecimento e valorização que a profi ssão 
merece também dependem de que o farmacêutico se convença da 
sua importância nesse contexto e faça a sua parte. Ele deve estar 
sempre disponível a ajudar e prestar uma assistência farmacêutica 
de qualidade. A população sabe reconhecer os bons profi ssionais”, 
concluiu Claudiney Ferreira.

Para a farmacêutica Maria Tereza, os clientes passaram a procurá-la mais depois do Programa na Rádio Itatiaia



| Farmácia Revista | | Novembro - Dezembro 2013 | 1918

Minuto do Farmacêutico nas rádios de Minas*

A programação da Itatiaia é retransmitida 
pelo canal 411 de rádio da Sky, 300 da Net 
e pelo site www.itatiaia.com.br

Legenda
Rádio Itati aia 

610AM/95,7FM/5.970OC - BH

Emissoras AM
Emissoras FM

SUL DE MINAS
20. Rádio Clube 1530 AM - Pouso Alegre
21. Rádio Cultura 1180 AM - Alfenas
22. Rádio Difusora 1550 AM - Santa Rita do Sapucaí
23. Rádio Estância 1010 AM - Jacutinga
24. Rádio Ouro Verde 1390 AM - São Seb. do Paraíso
25. Rádio Passos 1230 AM - Passos

NOROESTE
40. Rádio Juriti 870 AM - Paracatu
41. Rádio Montanhesa 1310 AM - Vazante
42. Rádio União 680 AM - João Pinheiro

ALTO PARANAÍBA
26. Rádio Cidade 1170 AM - Araxá
27. Rádio Radiopatos 1070 AM - Patos de Minas
28. Rádio Difusora 560 AM - Patrocínio
29. Rádio Expresso 10 0,1 FM - Campos Altos
30. Rádio Paranaíba 1380 AM - Rio Paranaíba
31. Rádio Diamante AM - Coromandel

CENTRO-OESTE
32. Rádio 910 AM - Nova Serrana
33. Rádio Clube 930 AM - Campo Belo
34. Rádio Divinal 95,5 FM - Formiga
35. Rádio Nova Veredas 89,3 FM - Bom Despacho
36. Rádio Onda Oeste 100,3 FM - Piumhí
37. Rádio Sociedade 1170 AM - Oliveira
38. RádioTropical 790 AM - Lagoa da Prata
39. Rádio Cidade 1290 AM - Arcos

NORTE
43. Rádio Clube 1140 AM - Bocaiúva
44. Rádio Educadora 640 AM - Porteirinha
45. Rádio Gorutubana 1380 AM - Janaúba
46. Rádio Pirapora 1240 AM - Pirapora
47. RádioTerra 760 AM - Montes Claros
48. Rádio Voz São Francisco 870 AM - Januária

ZONA DA MATA
15. RádioTrês Marias 104,7 FM - Três Marias
16. Rádio Difusora 1570 AM - Piranga
17. Rádio Montanhesa 1500 AM - Viçosa
18. Rádio Ponte Nova 790 AM - Ponte Nova
19. Rádio Extra 105,5 FM - Rio Casca

JEQUITINHONHA / MUCURI
49. Rádio Aranãs 105,3 FM - Capelinha
50. Rádio Bom Sucesso 820 AM - Minas Novas
51. Rádio Integração 90,9 FM - Águas Formosas
52. Rádio Liberdade 102,9 FM - Joaíma
53. Rádio Mucuri 1320 AM -Teófi lo Otoni
54. Rádio Santa Cruz 890 AM - Jequitinhonha

RIO DOCE
55. Rádio 13 de Junho 790 AM - Mantena
56. Rádio Cidade 89,1 FM - Caratinga
57. Rádio Cidade 1550 AM - Guanhães
58. Rádio Clube 890 AM - Inhapim
59. Rádio Mundo Melhor 850 AM - Gov. Valadares
60. Rádio Vale do Aço 650 AM -Timóteo
61. Rádio Onda Nova 101,3 FM - Conselheiro Pena

REGIÃO CENTRAL
05. Rádio Bom Jesus 98,7 FM - Conc. do M. Dentro
06. Rádio Caraça 90,3 FM - Itabira
07. Rádio Carijós 1270 AM - Conselheiro Lafaiete
08. Rádio Clube 660 AM/95,5 FM - Curvelo
09. Rádio Cultura 870 AM - Diamantina
10. Rádio Cultura 590 AM - João Monlevade
11. Rádio Liderança 94,7 FM - Abaeté
12. Rádio Onda 91,5 FM - Pitangui
13. Rádio Portal 90,1 FM - Corinto
14. Rádio São João Del-Rei 970 AM - São João Del-Rei

pelo canal 411 de rádio da Sky, 300 da Net pelo canal 411 de rádio da Sky, 300 da Net 
e pelo site www.itatiaia.com.bre pelo site www.itatiaia.com.br

23. Rádio Estância 1010 AM - Jacutinga
24. Rádio Ouro Verde 1390 AM - São Seb. do Paraíso
25. Rádio Passos 1230 AM - Passos

ALTO PARANAÍBA
26. Rádio Cidade 1170 AM - Araxá
27. Rádio Radiopatos 1070 AM - Patos de Minas
28. Rádio Difusora 560 AM - Patrocínio
29. Rádio Expresso 10 0,1 FM - Campos Altos
30. Rádio Paranaíba 1380 AM - Rio Paranaíba
31. Rádio Diamante AM - Coromandel

32. Rádio 910 AM - Nova Serrana
33. Rádio Clube 930 AM - Campo Belo
34. Rádio Divinal 95,5 FM - Formiga
35. Rádio Nova Veredas 89,3 FM - Bom Despacho
36. Rádio Onda Oeste 100,3 FM - Piumhí
37. Rádio Sociedade 1170 AM - Oliveira
38. RádioTropical 790 AM - Lagoa da Prata
39. Rádio Cidade 1290 AM - Arcos

44. Rádio Educadora 640 AM - Porteirinha
45. Rádio Gorutubana 1380 AM - Janaúba
46. Rádio Pirapora 1240 AM - Pirapora
47. RádioTerra 760 AM - Montes Claros
48. Rádio Voz São Francisco 870 AM - Januária

15. RádioTrês Marias 104,7 FM - Três Marias
16. Rádio Difusora 1570 AM - Piranga
17. Rádio Montanhesa 1500 AM - Viçosa
18. Rádio Ponte Nova 790 AM - Ponte Nova
19. Rádio Extra 105,5 FM - Rio Casca

JEQUITINHONHA / MUCURI
49. Rádio Aranãs 105,3 FM - Capelinha
50. Rádio Bom Sucesso 820 AM - Minas Novas
51. Rádio Integração 90,9 FM - Águas Formosas
52. Rádio Liberdade 102,9 FM - Joaíma
53. Rádio Mucuri 1320 AM -Teófi lo Otoni
54. Rádio Santa Cruz 890 AM - Jequitinhonha

RIO DOCE
55. Rádio 13 de Junho 790 AM - Mantena
56. Rádio Cidade 89,1 FM - Caratinga
57. Rádio Cidade 1550 AM - Guanhães
58. Rádio Clube 890 AM - Inhapim
59. Rádio Mundo Melhor 850 AM - Gov. Valadares
60. Rádio Vale do Aço 650 AM -Timóteo
61. Rádio Onda Nova 101,3 FM - Conselheiro Pena

REGIÃO CENTRAL
05. Rádio Bom Jesus 98,7 FM - Conc. do M. Dentro
06. Rádio Caraça 90,3 FM - Itabira
07. Rádio Carijós 1270 AM - Conselheiro Lafaiete
08. Rádio Clube 660 AM/95,5 FM - Curvelo
09. Rádio Cultura 870 AM - Diamantina
10. Rádio Cultura 590 AM - João Monlevade
11. Rádio Liderança 94,7 FM - Abaeté
12. Rádio Onda 91,5 FM - Pitangui
13. Rádio Portal 90,1 FM - Corinto
14. Rádio São João Del-Rei 970 AM - São João Del-Rei

e pelo site www.itatiaia.com.bre pelo site www.itatiaia.com.br

SUL DE MINAS
20. Rádio Clube 1530 AM - Pouso Alegre
21. Rádio Cultura 1180 AM - Alfenas
22. Rádio Difusora 1550 AM - Santa Rita do Sapucaí
23. Rádio Estância 1010 AM - Jacutinga

NOROESTE
40. Rádio Juriti 870 AM - Paracatu
41. Rádio Montanhesa 1310 AM - Vazante
42. Rádio União 680 AM - João Pinheiro

ALTO PARANAÍBA
26. Rádio Cidade 1170 AM - Araxá
27. Rádio Radiopatos 1070 AM - Patos de Minas
28. Rádio Difusora 560 AM - Patrocínio
29. Rádio Expresso 10 0,1 FM - Campos Altos
30. Rádio Paranaíba 1380 AM - Rio Paranaíba
31. Rádio Diamante AM - Coromandel

33. Rádio Clube 930 AM - Campo Belo

35. Rádio Nova Veredas 89,3 FM - Bom Despacho
36. Rádio Onda Oeste 100,3 FM - Piumhí
37. Rádio Sociedade 1170 AM - Oliveira
38. RádioTropical 790 AM - Lagoa da Prata

46. Rádio Pirapora 1240 AM - Pirapora
47. RádioTerra 760 AM - Montes Claros
48. Rádio Voz São Francisco 870 AM - Januária

ZONA DA MATA
15. RádioTrês Marias 104,7 FM - Três Marias
16. Rádio Difusora 1570 AM - Piranga
17. Rádio Montanhesa 1500 AM - Viçosa
18. Rádio Ponte Nova 790 AM - Ponte Nova

REGIÃO CENTRAL
05. Rádio Bom Jesus 98,7 FM - Conc. do M. Dentro
06. Rádio Caraça 90,3 FM - Itabira
07. Rádio Carijós 1270 AM - Conselheiro Lafaiete
08. Rádio Clube 660 AM/95,5 FM - Curvelo
09. Rádio Cultura 870 AM - Diamantina
10. Rádio Cultura 590 AM - João Monlevade
11. Rádio Liderança 94,7 FM - Abaeté
12. Rádio Onda 91,5 FM - Pitangui
13. Rádio Portal 90,1 FM - Corinto
14. Rádio São João Del-Rei 970 AM - São João Del-Rei

01. Rádio Itatiaia
1120 AM - Ouro Preto
02. Rádio Itatiaia
105,3 FM - Juiz de Fora
03. Rádio Itatiaia
100,3 FM - Montes 
Claros
04. Rádio Itatiaia Sul 
de Minas 100,9 FM - 
Varginha

Gestão

* Emissoras afiliadas à Rede Itasat
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Até 28 de fevereiro 

5%
 de desconto

CFF fixa anuidade para 2014
CRF/MG chegou a pedir que os valores fossem mantidos, mas proposta foi 
recusada pelos conselheiros federais e a anuidade fi cará 5,84% mais cara

O Conselho Federal de Farmácia publicou, no dia 28 
de novembro, a Resolução 587, que estabelece as 
anuidades para o ano de 2014. O reajuste, de 5,84%, 
foi calculado com base na inflação acumulada no 
ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC). Com isso, a anuidade para 
o farmacêutico, pessoa física, será de R$402,85. 
A mesma alíquota de 5,84% foi aplicada sobre os 
valores pagos nas sete faixas de pessoas jurídicas. 
O reajuste foi aprovado na reunião plenária do CFF, 
realizada nos dias 28 e 29 de novembro, por todos os 
27 conselheiros federais. 

Antes que o valor fosse aprovado pelo plenário do CFF, 
o CRF/MG encaminhou ofício solicitando que fosse 
incluído na pauta da reunião o pedido de desoneração 
aos profi ssionais e estabelecimentos farmacêuticos. 
Segundo o presidente Vanderlei Machado, o momento 

mente, o conselheiro federal por Minas Gerais 
não votou a favor da solicitação do CRF/MG pela 
manutenção da anuidade.

“Todos sabemos o quanto é difícil manter as 
anuidades de pessoas físicas e jurídicas em 
dia. Não vamos medir esforços para tentar 
minimizar o impacto destas cobranças no 
orçamento do farmacêutico e das empresas”, 
ressaltou Vanderlei Machado. Algumas destas 
propostas já tinham sido encaminhadas ao CFF 
em novembro do ano passado, mas não foram 
aprovadas. 

“Diante do novo valor da anuidade, o CRF decidiu 
congelar, em 2013, os valores das diversas 
taxas cobradas pelos procedimentos adminis-
trativos internos, buscando evitar novos custos 
para os farmacêuticos. Em 2014, manteve a 
opção de parcelamento em até 5 vezes”, afi rmou 
Vanderlei Machado.

Parâmetros legais
Por ser uma autarquia federal criada para 
fi scalizar o exercício da atividade farmacêutica 
em Minas Gerais, o CRF/MG deve cumprir 
rigorosamente o que determinam os princípios 
da Administração Pública, as leis, decretos 
e resoluções estabelecidas pelo Governo 
Federal, CFF e ANVISA. Portanto, a entidade 
não pode isentar pessoas físicas ou jurídicas do 
pagamento da anuidade, assim como conceder 
remissão de dívidas. 

A inscrição no CRF/MG e o pagamento da 
anuidade e demais taxas são pré-requisitos 
obrigatórios a todo farmacêutico que exerce 
a profissão em Minas Gerais. As anuidades e 
taxas estão previstas nas leis federais 3820/60, 
11.000/04 e 12.514/11. Os recursos oriundos 
do pagamento são utilizados para manutenção 
dos conselhos regionais e Federal, visando 
zelar pela saúde e, principalmente, promover e 
defender as atribuições farmacêuticas.

A opção pelo parcelamento da anuidade de, no máximo, cinco vezes 
iguais e mensais, sem descontos, sem juros e sem multa, deverá ser feita 
até 31 de janeiro de 2014, mediante o pagamento da primeira parcela. 

Se o pagamento for efetuado após o vencimento (31 de março de 2014) e 
a opção pelo parcelamento não tiver sido feita até 31 de janeiro de 2014, 
será acrescida multa de 20% ao valor da anuidade, nos termos do artigo 
22 da Lei 3820/60, e juros de mora de 12% ao ano. 

Os parcelamentos efetuados após 31 de janeiro de 2014 terão as parcelas 
a vencer após 31 de março de 2014 acrescidas de multas e juros.

Formas de pagamento da anuidade

Parcelamento de 5 vezes, 
com vencimento da primeira 
parcela em 31 de janeiro

Fique atento!

Até 31 de janeiro 

8%
de desconto

Até 31 de março

sem multas 
e juros

31
JAN

28
FEV

31
MAR

31
JAN

28
FEV

31

MAR

31
JAN

28
FEV

31
MAR

financeiro atual pede que os conselhos se mobilizem no 
sentido de atenuar a já pesada carga tributária à qual os 
profi ssionais estão submetidos. 

Entre as propostas encaminhadas ao CFF, estavam a 
fi xação de um valor diferenciado para as micro e pequenas 
empresas inscritas no Simples Nacional; a revisão da 
anuidade dos postos de coleta de laboratório de Análises 
Clnicas que possuem estrutura simplifi cada, considerando 
o valor de até 50% da anuidade da matriz; e a manutenção, 
em 2014, do valor das anuidades aplicadas em 2013.

O CRF/MG também endossou o pedido já apresentado 
pelo CRF/SP, que solicitou a não cobrança da anuidade dos 
farmacêuticos que comprovadamente estejam com doenças 
incapacitantes para exercerem suas atividades laborais. 
Somente esta proposta foi aprovada pelos conselheiros 
federais durante a reunião plenária de novembro. Infeliz-

“Diante do novo valor 
da anuidade, o CRF 
decidiu congelar, 
em 2013, os valores 
das diversas taxas 
cobradas pelos 
procedimentos 
administrativos 
internos, buscando 
evitar novos custos 
para os farmacêuticos. 
Em 2014, manteve a 
opção de parcelamento 
em até cinco vezes.”
Vanderlei Machado
Presidente do CRF/MG
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Fiscalizaçao

A partir desta edição da Farmácia 
Revista, o CRF/MG vai publicar 
respostas para as principais 
dúvidas dos farmacêuticos 
relacionadas à Fiscalização. As 
orientações vêm diretamente 
dos fi scais que acompanham o 
dia a dia dos profi ssionais e se 
baseiam nas leis e resoluções 
que regulamentam a profi ssão 
farmacêutica. 

Como deve ser feito o Comunicado de 
Ausência (artigo 9º da resolução 577/2013 
do CFF)?

O afastamento provisório do farmacêutico do 
estabelecimento sob sua responsabilidade 
técnica deverá ser comunicado ao CRF/MG 
para avaliação. Em situações previsíveis 
(regulamentadas ou atividades profi ssionais), 
a antecedência mínima para o comunicado 
deve ser de 48 horas. Em situações imprevi-
síveis (acidentes pessoais, cirurgias de 
urgência etc), a comunicação deve ser feita 
no prazo máximo de cinco dias após o fato. 
Em caso de afastamento superior a 30 dias, 
o estabelecimento deverá contratar um 
farmacêutico substituto, em cumprimento ao 
artigo 17 da Lei 5991/73.

O farmacêutico fi scal da Vigilância 
Sanitária tem restrição de atuação 
profi ssional?

O farmacêutico que tem exercício em Órgão 
de Fiscalização Sanitária e/ou Laboratório de 
Controle não poderá ter nenhum vínculo com 
estabelecimento que comercialize drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, em cumprimento ao artigo 53 da 
Lei 5991/73, ao artigo 74 da Lei 6360/76 
e ao artigo 13, Item XXVI, da Resolução 
417/2004, do CFF. 

Em dia com a
FISCALIZAÇÃO

Farmacêutico Fernando de Pinho Tavares foi o presidente da comissão Eleitoral Regional

Com a possibilidade de votar sem precisar se deslocar fi sicamente, 
mais farmacêuticos participaram do processo eleitoral de 2013 no 
CRF/MG. Foram contabilizados os votos de 13.404 eleitores, 8% a 
mais que na eleição anterior. Pela primeira vez, a votação ocorreu 
pela internet, somente no dia 7 de novembro. 

Coordenado pelo CFF, o procedimento foi rápido, prático e seguro. 
Os farmacêuticos puderam votar de qualquer lugar do Brasil e 
do mundo, desde que estivessem de posse da senha eletrônica 
fornecida pelo CFF e conectados à rede mundial de computadores. 
Nos anos anteriores, o voto era postado pelos Correios, o que 
exigia mais tempo dos farmacêuticos e a preparação de um grande 
esquema logístico por parte do CRF/MG.

O presidente da Comissão Eleitoral Regional, Fernando de Pinho 
Tavares, que também coordenou três processos eleitorais anteriores 
ao web voto, confi rmou os benefícios da nova modalidade. “Fiquei 
surpreso com a facilidade do processo. Tudo estava bem claro e 
explicado, não deixando dúvidas no momento da votação. A eleição 
pela internet é bem melhor que a tradicional, realizada pelo correio”, 
declarou. A economia também foi signifi cativa: aproximadamente R$ 
70 mil mais barata que a votação anterior.

Além de oferecer maior comodidade aos farmacêuticos, a votação 
pela internet também proporcionou mais agilidade na apuração. O 
resultado foi conhecido com menos de uma hora após o encerra-
mento dos trabalhos. Todos os procedimentos passaram por 
auditoria que confi rmaram a inviolabilidade dos votos e segurança 
do resultado.

Eleição pela internet
tem número recorde de participantes

Os futuros representantes da categoria farmacêutica foram empossados no dia 29 de novembro, durante a primeira 
reunião plenária após a eleição, cumprindo o que determina o artigo 116 da Resolução 569/12 do CFF. 

Ao todo, 10 conselheiros, com mandato de 2014 a 2017 e 2015 a 2018, receberam seus certifi cados de diplomação. 
Para sete deles (cinco titulares e dois suplentes), os trabalhos começam a partir de 1º de janeiro de 2014. Eles vão 
compor o plenário, instância máxima de deliberação do CRF/MG. O conselheiro Benício Machado não compareceu à 
solenidade de posse.

As reuniões plenárias ocorrem pelo menos uma vez a cada mês, ou extraordinariamente, caso necessário. 
Durante as plenárias, são apreciados os processos de Registro, Fiscalização e Éticos, além de questões internas, 
como balanços, planos de fi scalização, Câmaras técnicas, e outras atividades, conforme determina o Regimento 
Interno fi xado pela Resolução 501/2009 do CFF.

Novos diretores e 
conselheiros tomam posse

Conselheiros empossados, da direita para a esquerda: Andréa Reis, Marcos Luiz de Carvalho, Júnia Célia de Medeiros, Vanderlei 
Machado, Cléia Prado, Sebastião Ferreira, Elaine Baptista, José Augusto Dupim, Márcia Magalhães e Arthur Amaral

Agradecimento
Na última reunião plenária do ano, realizada no dia 20 de dezembro, os conselheiros regionais que concluíram seus 
mandatos receberam certifi cado de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à categoria farmacêutica 
entre os anos de 2010 e 2013. São eles: Benício Machado de Faria, José Augusto Alves Dupim, Júnia Célia de Medeiros 
e Sebastião José Ferreira.

Número de eleitores
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O que fazem os conselheiros regionais?

Conselheiros empossados

DIRETORES  2014-2015

• Colaboram com a classe quanto 
a questões de interesse específi co, 
mediante proposta escrita;

• Comparecem às reuniões plenárias;

• Participam de debates e decidem 
sobre assuntos pertinentes ao 
plenário;

• Relatam os processos que lhes forem distribuídos;

• Aprovam as atas do plenário, submetendo o ato para 
homologação na respectiva sessão ou subsequente;

• Propõem deliberações ao plenário inerentes ao 
exercício da profi ssão farmacêutica, respeitando 
o disposto nas resoluções do Conselho Federal de 
Farmácia. 

SECRETÁRIO-GERAL
Arthur Maia Amaral

tesoureiro
Marcos Luiz de Carvalho

vice-Presidente
Claudiney Ferreira

Mandato 2014/2017
Andréa Reis Pereira

José Augusto Alves Dupim

Júnia Célia de Medeiros

Marcos Luiz de Carvalho

Vanderlei Machado

Márcia Magalhães de Almeida Rodrigues (suplente)

Sebastião José Ferreira (suplente)

Mandato 2015/2018
Arthur Maia Amaral

Elaine Cristina Coelho Baptista

Cléia Maria Almeida Prado (suplente)

Presidente Vanderlei Machado 
recebe homenagem em Mariana

A Câmara Municipal de Mariana entregou 
um diploma em homenagem à reeleição de 
Vanderlei Machado no cargo de presidente 
do CRF/MG. A outorga foi feita no dia 21 de 
novembro pelo vice-presidente da Câmara, 
vereador Juliano Vasconcelos Gonçalves. 
“Gostaria de agradecer aos vereadores de 
Mariana pela gentileza da indicação e dividir 
esta homenagem com todos os farmacêuticos 
que confi aram na manutenção do projeto que 
vem fortalecendo a nossa profi ssão em Minas 
Gerais”, destacou Vanderlei Machado. 

• Coordena e administra os 
serviços administrativos internos
• Substitui o vice-presidente 
ou o tesoureiro nos seus 
impedimentos e ausências 
• Responde pelo expediente 
do CRF/MG
• Secretaria as reuniões plenárias 
e de diretoria, responsabilizando-
se pelos atos preparatórios e de 
demais encaminhamentos

• É responsável pela gestão � nanceira 
do Conselho, de acordo com as 
normas de Contabilidade Pública
• Acompanha e analisa a arrecadação 
da receita e realização da despesa
• Prepara o orçamento anual e 
elabora as contas do exercício
• Assina, junto com o presidente, todos 
os documentos de conteúdo econômico 
de responsabilidade do CRF/MG
• Examina os processos de prestação de 
contas do CRF/MG, para atendimento 
das disposições em vigor

• Substitui o 
presidente nos seus 
impedimentos e 
ausências ocasionais, 
sucedendo-o no 
restante do mandato, 
em caso de vaga
• Coordena as 
atividades de 
� scalização
• Executa atribuições 
deferidas a ele pelo 
plenário ou diretoriaPresidente

Vanderlei Machado

• Exerce a responsabilidade administrativa 
do Conselho Regional
• Representa o Conselho Regional junto ao Conselho Federal 
na interface de projetos e reivindicações da categoria
• Convoca e preside reuniões plenárias, de 
diretoria e assembléias gerais eleitorais
• Representa o CRF/MG junto a órgãos ou autoridades 
públicas ou particulares, para a solução de casos especí� cos
• Outorga procurações para defesa dos interesses da 
entidade junto aos órgãos do Poder Judiciário
• Determina a instauração de inquéritos, 
sindicâncias ou processos administrativos, bem 
como aplica penalidade decidida no plenário

Os novos diretores do CRF/MG também tomaram posse no 
dia 29 de novembro. Os conselheiros Vanderlei Machado, 
Claudiney Ferreira, Arthur Maia Amaral e Marcos Luiz de 
Carvalho serão os responsáveis pela gestão 2014/2015. 
Eles assumem com o compromisso de ampliar os projetos 
relacionados à valorização profissional, buscando ainda 
mais reconhecimento para os farmacêuticos. As articu-
lações políticas e a capacitação profi ssional também serão 
intensifi cadas.

“Nosso projeto é ousado e tem transformado o Conselho de 
Farmácia. Estamos muito felizes por saber que a categoria 
aprova o nosso trabalho. Vamos continuar avançando e 
fazendo com que a profi ssão seja ainda mais valorizada e 
reconhecida, afi rmou Vanderlei Machado. 

Os diretores se reúnem pelo menos uma vez por semana, 
ou extraordinariamente, sempre que necessário, para 
discutir sobre questões administrativas, políticas e projetos 
de interesse da categoria farmacêutica. A condução das 
políticas do CRF/MG, além das questões regimentais, são 
objetos de discussão e deliberação da diretoria.

Investir no farmacêutico é a 
prioridade da nova diretoria 
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Ela é referência quando o assunto é experiência administrativa e compromisso com a profi ssão farmacêutica. 
Personagem fundamental na história recente do CRF/MG, Rigleia Lucena acompanhou de perto a transformação 
do Conselho na casa do farmacêutico, ajudando a manter as portas abertas aos profi ssionais de todas as regiões 
de Minas. Conselheira regional desde 2003, ela deixa a diretoria após quatro anos como tesoureira e secretária-
-geral. Nos próximos dois anos, continuará dando sua contribuição no plenário do CRF/MG e na mesa-diretora do 
Conselho Estadual de Saúde, onde também milita em favor do fortalecimento da saúde pública. Em entrevista à 
Farmácia Revista, Rigleia fala das transformações ocorridas nestes dez anos e convoca os farmacêuticos a se 
apropriarem da sua condição de profi ssionais essenciais à saúde.

Em que contexto se deu a sua entrada no CRF/MG?

Foi há dez anos, quando recebi um convite de dois jovens 
farmacêuticos, Alisson Brandão e Ricardo Soares, que era meu 
colega na FHEMIG. Eles estavam dispostos a lançar uma chapa 
que pudesse questionar o modelo praticado no CRF/MG, mas 
consideravam importante ter o apoio de alguém com experiência 
de vida e de profi ssão. Fizeram o convite e eu aceitei. 

Como era o Conselho naquela época?

Era um lugar onde o farmacêutico era mal acolhido. O descaso 
era tão grande que, uma vez, cheguei a perguntar se a pessoa 
que estava me atendendo sabia com quem estava falando. “Sou 
farmacêutica”, respondi. Ter que lembrar que o farmacêutico 
merece ser tratado com respeito me trouxe um desgosto muito 
grande. Tinha muita coisa que precisava mudar. A profissão 
também não estava bem. Os patrões não respeitavam os 
farmacêuticos e os farmacêuticos não faziam por onde serem 
respeitados. 

Nesse momento você percebeu que poderia contribuir para 
transformar essa realidade?

Sempre achei que poderia contribuir. Amo a minha profissão  
a defendo sob qualquer aspecto. Fui convidada e não podia 
negar. Na época, também estava passando por um momento 
de transição na FHEMIG, onde atuei por mais de 30 anos. Tinha 
sido transferida para a Diretoria de Ensino para auxiliar nos 
projetos de capacitação para os profi ssionais, porque, já naquela 
época, havia grandes falhas de formação tanto de nível médio, 
quanto superior. As difi culdades iam desde a atuação na área de 
logística, controle de estoque, até a parte clínica, na assistência 
prestada pelo farmacêutico. Era preciso melhor preparar esses 
profi ssionais para atender a população devidamente. 

Você é conhecida pela sua posição fi rme em 
relação à conduta profi ssional. Ao mesmo tempo 
que defende que o Conselho deve ajudar a preparar 
o farmacêutico, não abre mão da fi scalização e da 
busca permanente de uma postura ética. Como 
conciliar essas duas questões?

A atividade fi m do Conselho é zelar pelo bom exercício 
profissional, a fim de proteger a sociedade e a 
própria profi ssão da ação de leigos. É para isso que 
o Conselho existe. A fi scalização é fundamental nesse 
contexto. É importante punir o profi ssional que não age 
de acordo com o Código de Ética. Muitas vezes, é na 
penalidade que você refl ete sobre a sua conduta. Mas 
é preciso punir com justiça, dando suporte para que o 
profi ssional tenha outra opção sem perder de vista a 
sua missão como promotor da saúde. O conselheiro, 
no plenário, deve ser justo, ético e sensato. Ele tem 
que analisar a profissão como um todo, sem deixar 
de cumprir a lei e proteger a sociedade. Os critérios 
devem ser os mesmos para todo mundo, observando 
todos os atenuantes e agravantes de cada situação.  

Você encerra seu mandato de tesoureira deixando 
os cofres do Conselho com superávit. A que atribui 
esse bom resultado?

Atribuo a uma gestão administrativa efi ciente, pautada 
na honestidade, transparência e respeito para com o 
patrimônio da categoria.  Na FHEMIG, administrava o 
recurso orçamentário de R$12 milhões por ano, sendo 
responsável pelo fornecimento de medicamentos e 
equipamentos para 23 hospitais. Essa experiência me 
ajudou muito no trabalho no CRF/MG. Não deixamos 
de pagar nenhuma conta, ampliamos os projetos, 
aumentamos o número de funcionários. Além de 
gastar bem, passamos a prestar contas para a 
categoria, mostrar como o dinheiro dela estava sendo 
usado. Acredito que o que a categoria investe no 
Conselho deve voltar para ela. Ela tem que ser benefi -
ciada por um CRF mais preparado, mais acolhedor, 
por uma fi scalização mais humana. É bom deixar claro 
que o Conselho não tem interesse em aumentar a 
arrecadação, até porque quem defi ne os valores da 
anuidade é o CFF. Mas, é importante investir bem e 
fazer sobrar reservas para serem usufruídas pela 
própria categoria, repercutindo, consequentemente, 
em uma melhor assistência para a população. 

Você está saindo da diretoria depois de quatro anos. Que conselho 
deixa para a próxima gestão?

É preciso ter muita calma, bom senso e foco na profi ssão. Ser diretor 
do segundo Estado do País em número de farmacêuticos é um desafi o 
grande. As ações têm que ser muito bem pensadas porque refletem 
diretamente em toda a categoria. Eu confi o muito no potencial desse 
grupo. Tenho certeza de que ele vai continuar o trabalho, fazendo o 
Conselho avançar ainda mais. Que os novos diretores possam agir com 
prudência, cautela e sensatez. O principal eles já têm: valores fi rmes, 
honestidade e transparência. Isso é fundamental para qualquer gestão. 

Quais serão seus próximos passos em 2014?

Continuarei conselheira no CRF/MG, dando todo o suporte que a 
nova diretoria e a classe farmacêutica precisarem. Também continuo 
no Conselho Estadual de Saúde, ajudando a representar não só os 
farmacêuticos, mas todos os profi ssionais da área da saúde. O Conselho 
de Saúde é uma importante ferramenta de participação, onde podemos 
contribuir profundamente para a melhoria do SUS e da assistência 
prestada à população. Convido todos os colegas a fazerem o mesmo 
nos seus municípios, participando do controle social e ajudando a 
fortalecer o SUS.

Os problemas na formação do farmacêutico também 
repercutiam no plenário do CRF/MG? 

Sim, recebíamos muitos processos éticos decorrentes 
da má formação profissional. Isso ainda acontece hoje, 
mas naquela época, era com grande intensidade. Mais do 
que apenas punir esses profissionais, comecei a refletir 
sobre o que estava por trás daquela conduta. Por que o 
farmacêutico não estava presente no estabelecimento? 
Por que ele assinava a responsabilidade técnica sem 
prestar assistência? Por que os empregadores tinham tanta 
difi culdade de reconhecer o valor do farmacêutico? Por que o 
farmacêutico não se apropriava do seu espaço? É claro que 
tudo isso é uma questão de mercado bastante complexa. 
Mas, era nosso dever estimular a conscientização de todos, 
a começar pelo próprio farmacêutico. Da mesma forma que 
a FHEMIG me deu espaço para ajudar a implantar um projeto 
de capacitação para os funcionários, eu também estava 
tendo espaço no Conselho para ajudar a modificar esse 
cenário. Percebi que, naquele momento, era fundamental 
tirar o foco do profi ssional e voltar o olhar para a profi ssão 
como um todo. 

Na sua avaliação, a oferta de cursos de capacitação 
ajudou a aproximar o CRF/MG dos farmacêuticos? 

Com certeza. Hoje, quando não é o farmacêutico que vai até 
o Conselho, é o Conselho que vai até o ele. Cabe ao CRF/MG 
ajudar a melhorar o que está lá fora. Acho que o Conselho 
tem feito a sua parte. Procuramos atender os anseios da 
categoria, sem protecionismos, nem preferências. As ofertas 
estão aí, para quem quiser. São de graça, estão acessíveis, 
basta querer. É preciso que o farmacêutico faça a parte dele 
também, valorizando-se e reivindicando o seu espaço. 

a serviço da profi ssão
AA experiência
a serviço da profi ssão
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Especial

O CRF/MG lamenta o falecimento do diretor e conselheiro Lúcio Guedes Barra. 
Ele estava internado há 15 meses em decorrência de problemas pulmonares e 
faleceu na madrugada de 16 de dezembro, em Juiz de Fora. 

Farmacêutico-bioquímico de alma e coração, Lúcio Guedes Barra foi um dos 
grandes defensores da profi ssão em Minas Gerais. Dos seus 70 anos de idade, 40 
foram vividos intensamente na busca pela qualidade do ensino farmacêutico 
e pelo crescimento da tradicional Escola de Farmácia de Juiz de Fora, de 
onde foi cinco vezes diretor e duas vezes vice-diretor. Ele também foi assessor 
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e pelo crescimento da tradicional Escola de Farmácia de Juiz de Fora, de 
onde foi cinco vezes diretor e duas vezes vice-diretor. Ele também foi assessor 

Ele estava internado há 15 meses em decorrência de problemas pulmonares e 
faleceu na madrugada de 16 de dezembro, em Juiz de Fora. faleceu na madrugada de 16 de dezembro, em Juiz de Fora. 

Farmacêutico-bioquímico de alma e coração, Lúcio Guedes Barra foi um dos 
grandes defensores da profi ssão em Minas Gerais. Dos seus 70 anos de idade, 40 
foram vividos intensamente na busca pela qualidade do ensino farmacêutico 
e pelo crescimento da tradicional Escola de Farmácia de Juiz de Fora, de 
onde foi cinco vezes diretor e duas vezes vice-diretor. Ele também foi assessor 

de gabinete do reitor da UFJF, responsável pelo Museu de Farmácia e presidente do Conselho de Curadores da 
Fundação do Hospital Comunitário. 

A dedicação à profi ssão foi além do trabalho na Universidade, presidindo a Sociedade de Farmácia e Bioquímica de 
Juiz de Fora. No CRF/MG, foi conselheiro e diretor secretário-geral, cujo mandato seria concluído em 31 de dezembro 
de 2013. Por seu largo caráter e dedicação incondicional à Farmácia, Lúcio Guedes Barra deu nome ao prêmio 
do Conselho que homenageia os farmacêuticos recém-formados que são referência por seu comprometimento com 
os estudos e futuro da profi ssão. Lúcio Guedes também foi indicado pela categoria farmacêutica para receber a 
Comenda do Mérito Farmacêutico, em 2012, maior honraria concedida aos farmacêuticos em Minas Gerais.

Farmácia perde Lúcio Guedes Barra
06/04/1943                   † 16/12/2013

"Privilegiadas são as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com um ícone como o nosso querido 
Lúcio Guedes. A vida me deu essa alegria por 40 anos. Professor e educador, ele foi difusor da verdade em 
circunstâncias nem sempre fáceis. Em seu caminho, foi exemplo de homem de largo caráter, pulso � rme e 
coração enorme, que acolheu a todos os seus discentes como � lhos, tornando-se para eles referência de estímulo 
e fortaleza. Ele dedicou a vida ao ensino, que considerava não ser uma simples transmissão de conteúdos, mas 
uma formação de jovens que devem ser compreendidos e suscitados à sede da verdade e anseio de superação."
Vanderlei Machado, presidente do CRF/MG

"Um dos grandes ensinamentos que aprendemos com o professor Lúcio Guedes é que não basta atender. Temos 
que atender bem, com ética e comprometimento. Pelo reconhecimento do trabalho por ele realizado e pelo seu 
exemplo de pro� ssional farmacêutico, batizamos com o seu nome o prêmio para farmacêuticos recém-formados 
que se destacaram durante a graduação. Com o Prêmio Professor Lúcio Guedes Barra, perpetuaremos a presença 
desse excelente farmacêutico entre nós. Que os novos pro� ssionais que estão recebendo essa homenagem 
possam continuar o legado deixado por ele, tornando-se exemplos de farmacêuticos para toda a categoria."
Claudiney Ferreira, vice-presidente do CRF/MG

"Em seu caminho, Lúcio Guedes foi  homem de largo caráter, de muita fé, de pulso � rme e coração enorme. 
Farmacêutico bioquímico de alma e coração, alguém que manteve verdadeira adoração pela pro� ssão 
que honrou por quatro décadas. Perdemos um companheiro de luta e amigo, de quem teremos saudades 
eternas. Sua sensatez, maturidade e experiência vão nos fazer muita falta. Fica para a classe farmacêutica 
o seu exemplo de pessoa pública colaboradora extremamente desprovida de vaidade." 
Rigleia Lucena, tesoureira do CRF/MG

"Lúcio Guedes Barra foi uma das pessoas mais generosas que conheci. Ele não hesitava em 
discordar do que considerava errado, lutando � rmemente pelo que acreditava. Mesmo eu tendo 
adotado uma postura de oposição ao grupo ao qual ele pertencia, ele sempre demonstrou o 
mais profundo respeito à minha pessoa e às minhas opiniões. Eu lamento muito essa perda." 
José Augusto Alves Dupim, conselheiro regional

“Em meu nome e em nome da Faculdade de Farmácia da UFJF, manifesto nosso 
reconhecimento ao professor Lúcio Guedes Barra. Ressaltamos a sua enorme contribuição 
ao desenvolvimento da faculdade, tanto na graduação, nos cursos de pós-graduação 
stricto sensu Mestrado Pro� ssional em Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, e 
Mestrado Acadêmico em Ciências Farmacêuticas. Tive a honra de ser aluna, colega, 
amiga e sucessora do professor.  Rea� irmamos nosso compromisso de, como ele, 
trabalhar sempre para a valorização do ensino e da pro� ssão farmacêutica.”
Miriam Aparecida de Oliveira Pinto,Diretora Faculdade de Farmácia UFJF

“O mundo perdeu um exemplo a ser seguido. Um homem que tinha o coração maior que ele. Fazia o que estava ao seu alcance (e dava um jeito de fazer 
também o que não estava) para auxiliar a todos nós! Virava uma fera pronta para defender os nossos direitos! Professor Lúcio era um homem íntegro, 

verdadeiro e dedicado como ninguém à Faculdade de Farmácia e à pro� ssão farmacêutica e, principalmente, a nós alunos. Era um verdadeiro pai para todos 
nós! Foi um verdadeiro guerreiro esse tempo todo e nos deixou um legado incalculável. A lembrança que eu carregarei dele será sempre a melhor. Que seu 

exemplo nos inspire sempre. Fique em paz, professor Lúcio Guedes Barra! Vamos todos sentir muitas saudades. Hoje só me resta dizer: MUITO OBRIGADA!”
Emiliana da Matta Faria, farmacêutica em Maripá de Minas/MG 

“Conheci o Prof. Lúcio Guedes Barra há 39 anos, quando ingressei no curso de Farmácia da UFJF, e vi nele um professor jovem, comunicativo e muito 
empenhado. Sua postura como professor, coordenador do curso ou diretor da faculdade era sempre a mesma: a de  propiciar condições de oferta de um 

curso de Farmácia capaz de formar melhores e competentes pro� ssionais para o mercado de trabalho de forma a digni� car o exercício das atividades 
farmacêuticas. Mesmo com a saúde fragilizada, o Prof. Lúcio não deixou de lado, em momento sequer, a sua determinação pelo reconhecimento dos 

pro� ssionais farmacêuticos, atuando na FFB da UFJF e no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. As lembranças serão sempre de um homem vibrante, 
determinado, inteligente e atuante nas causas relativas à pro� ssão farmacêutica, desde a formação até as melhores condições do exercício pro� ssional. 

Soraida Sozzi Miguel, coordenadora do Curso de Farmácia da Faculdade Suprema de Juiz de Fora

“Um professor à frente do seu tempo que lutava com ‘unhas e dentes’ pelo bem estar dos seus alunos 
e pelo progresso da Faculdade de Farmácia. Sempre disposto a resolver qualquer problema, igualava-

se a cada aluno e, como um pai, soube educar e amar todos os seus � lhos. No seu vocabulário não 
existia a palavra “impossível”  Lutou pelo o crescimento e valorização da pro� ssão farmacêutica, 

incentivando a luta política e a conscientização de todos os alunos enquanto pro� ssionais da área 
da saúde. O Diretório Acadêmico da Faculdade de Farmácia agradece a grande contribuição do 
Professor Lúcio Guedes Barra na formação acadêmica dos alunos da Faculdade de Farmácia. “

Pedro Henrique Santos de Freitas, presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Farmácia da UFJF

“Nossos caminhos se cruzaram, para minha sorte, enquanto eu era acadêmico e atuante no Movimento 
Estudantil de Farmácia pela UFMG, foram muitos encontros na UFJF; depois, como colegas de plenário 

no CRF/MG, com quem pude aprender e compartilhar o amor pela pro� ssão. Por último, tive a honra de 
ajudá-lo nos seus trabalhos de diretor desta entidade. Tenho-o como um pai. Ele nunca será esquecido.“

Alisson Brandão, assessor de diretoria do CRF/MG

Falar sobre o professor Lúcio, para mim, que o considerava como um irmão, de tão fácil torna-se 
quase impossível devido ao seu enorme currículo e por ter sido um ser humano maravilhoso. O 
Lúcio, só para tipi� car, conseguiu ser diretor da nossa querida faculdade de Farmácia por cinco 

vezes, fato inusitado na história das faculdades públicas de Farmácia. Contou, para que isso 
acontecesse, com o seu espírito empreendedor e gestor inigualável, aliado ao seu lado humano 

entre os seus pares (professores, funcionários e alunos). A Faculdade de Farmácia e a UFJF � caram 
menores, mas possuem um exemplo a seguirem. Descanse em paz, meu guerreiro e amigo!

Henrique Duque, reitor da UFJF
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Âmbito Profissional

A profi ssão farmacêutica, desde o início de sua história, está 
relacionada à fabricação e dispensação de medicamentos. 
Porém, esse profi ssional de saúde pode também atuar na 
qualificação de produtos não-terapêuticos. Um exemplo 
disso é a atividade de Elaine Cristina Bastos, farmacêutica 
que trabalha em uma indústria de laticínios de Serrania.

Ainda quando cursava Farmácia na Unifenas, na cidade de 
Alfenas, Elaine foi estagiária na Cooperativa Regional de 
Produtores de Leite de Serrania (CORPLES), empresa em 
que hoje, graduada, atua como farmacêutica no setor de 
Departamento de Qualidade e Industrial. “Atualmente, a 
empresa realiza captação em torno de 70 mil litros de leite 
por dia, produzindo uma variedade de produtos derivados do 
leite. Por se tratar de uma grande demanda, a experiência 
que obtive em meu estágio foi fundamental para a realização 
do meu trabalho agora como profi ssional”, comenta.

A CORPLES foi fundada em 1977, por produtores de leite 
que acreditavam na força do trabalho na cidade de Serrania. 
Bebida láctea, manteiga, requeijão, queijos e doce de leite 
são alguns dos produtos da empresa, além do leite pasteu-
rizado, carro chefe de vendas. Trabalham na fábrica, ao todo, 
27 profissionais. O setor da farmacêutica Elaine Cristina 
Bastos conta com a ajuda de uma equipe multiprofi ssional 

Farmacêutico:
garantia de qualidade

para realizar diversas funções. “Dentre as minhas 
atribuições como farmacêutica estão o desenvolvi-
mento e implantação de procedimentos para controle 
de qualidade, o desenvolvimento de registros de 
rastreabilidade dos produtos, os processos referentes 
ao laboratório de controle de qualidade do leite e 
derivados, além da gestão de todo o setor industrial”.

Assim como os medicamentos, os alimentos também 
demandam cuidados especiais que só um profis-
sional habilitado está capacitado a realizar. Desde 
o estoque correto dos produtos e procedimentos 
de limpeza e higienização da empresa, até funções 
mais específicas como a análise de titulação para 
comparação da concentração dos detergentes ácido 
e alcalino, com as fichas de especificação técnica, 
o trabalho da farmacêutica na Cooperativa Regional 
de Produtores de Leite de Serrania se mostra 
essencial. “O farmacêutico possui, através de sua 
formação, capacidade de conceber e operar sistemas 
complexos, garantindo a integridade do produto fi nal 
e o melhor para o consumidor, agregando valor não só 
para as empresas alimentícias, mas qualquer área de 
atuação”, comenta Elaine.

CRF/MG e VISA realizam 
workshop em Pouso Alegre 

No dia 6 de novembro, o CRF/MG, em 
parceria com a Vigilância Sanitária 
de Pouso Alegre, realizou workshop 
de tema “Perspectivas das ações de 
Vigilância Sanitária e do Conselho 
Regional de Farmácia”. O objetivo foi 
debater as atribuições das respectivas 
entidades. Na ocasião, o Conselho 
foi representado pelo farmacêutico e 
assessor da diretoria, Alisson Brandão 
(foto), e pela farmacêutica fiscal da 
regional Sul de Minas, Aline Fachetti.

Farmacêuticos participam de 
transmissão simultânea de curso 

sobre Farmácia Hospitalar 

As cidades de Belo Horizonte (foto), Juiz de Fora 
e Uberlândia receberam, no dia 4 de dezembro, o 
Workshop em Farmácia Hospitalar FH-Educa SBRAFH, 
realizado pelo CRF/MG e a Sociedade Brasileira de 
Farmácia Hospitalar, com parceria do Laboratório EMS. 
O evento trouxe capacitação aos farmacêuticos através 
da transmissão ao vivo dos cursos “Registro das 
atividades farmacêuticas em prontuário”, ministrado 
por Marinei Ricieri, chefe do Hospital Pequeno Príncipe, 
e “Gestão da Informação para a Segurança do Paciente 
na Farmácia Hospitalar”, ministrado por Helaine 
Carneiro Capucho, presidente da SBRAFH.

Farmacêuticos participam de 

O CRF/MG promoveu, em Muriaé, a palestra sobre Farmácia 
Comunitária abordando o assunto antiinfl amatórios, com o tema 
“Fisiopatologia e Farmacoterapia Clínica da Dor e Infl amação”, 
ministrado por Hélvio Fagundes. O evento, realizado no dia 21 
de dezembro, repassou os conhecimentos necessários sobre os 
processos fi siopatológicos que caracterizam a dor e infl amação, 
com o objetivo de oferecer subsídios para o profissional 
farmacêutico identifi car problemas associados à farmacoterapia 
e tomar decisões conscientes para saná-los.

Farmacoterapia clínica é tema de palestra em Muriaé
O CRF/MG promoveu, em Muriaé, a palestra sobre Farmácia 
Comunitária abordando o assunto antiinfl amatórios, com o tema 
“Fisiopatologia e Farmacoterapia Clínica da Dor e Infl amação”, 
ministrado por Hélvio Fagundes. O evento, realizado no dia 21 
de dezembro, repassou os conhecimentos necessários sobre os 
processos fi siopatológicos que caracterizam a dor e infl amação, 
com o objetivo de oferecer subsídios para o profissional 
farmacêutico identifi car problemas associados à farmacoterapia 
e tomar decisões conscientes para saná-los.

Dentre suas atribuições na CORPLES, Elaine é responsável pelos processos 
referentes ao laboratório de controle de qualidade do leite

A farmacêutica Elaine Cristina Bastos conta com uma equipe 
multiprofissional no Departamento de Qualidade e Industrial

Fotos: Arquivo pessoal
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canal aberto

A tarde despede-se no bailado dos pássaros
Em algazarra colorida,
À procura do aconchego do ninho.

De repente, mais que de repente,
Tudo silencia,
Em reverência à soberana lua cheia
Que desponta no horizonte.

Cavalgando no seu lume,
Um poema desce,
E incendeia a alma do poeta.

Então, tudo se transforma.
O que antes era pranto,
Agora é canto e luz.

Das mãos do poeta,
O poema nasce.

Ar�es que sensibilizam a vida
“Faço da música e da poesia uma maneira de manter a sensibilidade 

e a possibilidade de renovar meus sonhos”. As palavras de Antônio 

Geraldo de Carvalho, de 59 anos, demonstram sua paixão pelas 

artes. Formado em Farmácia, em 1978, na cidade de Ouro Preto, ele 

trabalha na área há 34 anos e une o gosto pela profi ssão com dois 

hobbies: a música e a poesia.

A afi nidade com a química e a biologia, no Ensino Médio, determinou 

a escolha do curso de Farmácia. Hoje, Antônio Geraldo trabalha como 

bioquímico na Fundação Hemominas de São João del-Rei e como 

farmacêutico homeopata na Farmácia Homeocenter, na mesma 

cidade. Ele seguiu a profi ssão, também, por gostar do trabalho em 

laboratório. “O trabalho me fascinava, eu me imaginava um cientista”, 

conta. Esse amor contagiou o irmão mais novo, Osvaldo Aparecido 

de Carvalho, que hoje também é farmacêutico-bioquímico.

Antônio Geraldo exerce suas funções como farmacêutico durante 

a semana e, mesmo não tocando profi ssionalmente, se apresenta, 

toda sexta-feira, com a banda de seresta “Ká entre Nós” em um bar. 

Às vezes, o conjunto também faz apresentações em aniversários, 

inaugurações e outros eventos, sempre em fi ns de semana, à noite 

ou aos domingos.

O farmacêutico também faz parte do grupo “Quem Canta Seus 

Males Espanta”, que toca em projetos de humanização de hospitais e 

asilos. “Toco violão desde 1980. A música é como um descanso, uma 

pausa da tecnicidade objetiva, para conectar-me com o subjetivo 

sensível e estreitar laços com os outros, num momento de esqueci-

mento do mundo real”, defi ne.

Antônio Geraldo também divide o seu tempo com a poesia. Ele 

participa de concursos literários e já ganhou alguns prêmios. Dentre 

eles, conquistou o 2º lugar no 27º Concurso Estadual de Poesias 

do CLESI (Clube de Escritores de Ipatinga), em 2012, com a poesia 

“Magia Noturna”, que fala da inspiração para se criar uma poesia.

Magia Noturna

Medicamento será rastreado
desde a produção*

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) estabeleceu novas regras para o 
rastreamento de medicamentos no Brasil. A 
Resolução 54, publicada no Diário Ofi cial da 
União no dia 11 de dezembro, apresenta os 
mecanismos e procedimentos para a identi-
fi cação da trajetória dos 
fármacos desde a sua 
produção até a venda, 
por meio de tecnologia 
de captura, armazena-
mento e transmissão 
eletrônica de dados 
e m  t o d a  a  c a d e i a 
produt iva.  No caso 
d o s  me d i c amen to s 
controlados, o sistema 
t r a r á  i n f o r m a ç õ e s 
desde o produtor até o 
comprador. 

Dentro de um prazo 
d e  t r ê s  a n o s ,  a s 
embalagens de medica-
mentos deverão contar 
c o m  I d e n t i f i c a d o r 
Único de Medicamento 
(IUM), tipo de código bidimensional similar 
ao QR Code, que permitirá ao usuário 
saber se o produto é original. As empresas 
detentoras de registro junto à ANVISA serão 
responsáveis pela formação, geração e 
implantação do IUM nas embalagens de 
todos os fármacos comercializados e distri-
buídos no País.

A Resolução estabelece o código de barras bidimensional (Datamatrix) 
como a tecnologia de captura, armazenamento e transmissão 
eletrônica de dados necessários ao rastreamento. Segundo a ANVISA, 
esta tecnologia garante suporte, automação e visibilidade ao rastrea-
mento de medicamentos, além de permitir a integração entre os 
sistemas de informação. O código deverá ser formado pelo número de 

registro do medicamento 
junto à ANVISA, contendo 
13 dígitos; número serial, 
que não pode ser repetido 
entre as unidades dos 
outros produtos fabricado 
pelo detentor do registro; 
data de validade e número 
do lote.

As mesmas regras também 
se aplicam às embalagens 
de medicamentos fracio-
nados e às embalagens 
hospitalares. São estes 
mecanismos de identifi-
cação que possibilitarão o 
rastreamento do produto 
desde a fabricação até a 
sua entrada no estabeleci-

mento que realiza a dispensação. Os dados de cada medicamento 
deverão ser mantidos e disponibilizados nos sistemas da ANVISA 
por pelo menos um ano após a expiração do prazo de validade do 
produto.

De acordo com a Resolução, as empresas de registro, fabricantes 
ou importadoras terão a responsabilidade de garantir e zelar pela 
manutenção da qualidade, segurança e efi cácia dos produtos até o 
consumidor fi nal, a fi m de evitar riscos e efeitos adversos à saúde.

* Com informações da ANVISA

Você tem algum talento especial ou conhece colegas que 
desenvolvem atividades paralelas à profissão farmacêutica? 

Conte para nós. Entre em contato pelo email comunicacao@crfmg.org.br
Sua sugestão pode virar reportagem da Farmácia Revista!

Antônio Geraldo se apresentando durante congresso em BH

Foto: Arquivo pessoal
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Processo Ético 0005/2012
Farmacêutica : Elisângela Silva de Souza Santos - CRFMG: 20.859

Processo Instaurado para apuração de Infração aos artigos: 4º; 6º; 
10; 11 - incisos I e III; 12, paragrafo 3º; 13 - incisos V, VIII, XV, XIX 
e 18 - incisos I e III; do Código de Ética da Profissão Farmacêutica 
(Res. 417/04)
Penalidade: Suspensão de 03 (três) meses do exercício profissional
Período da aplicação da penalidade: 13/11/2013 a 13/02/2014 PR

O
CE

SS
O

S 
ÉT

IC
O

S

A diretoria do CRF/MG dá 
publicidade às sentenças proferidas 

nos processos, de acordo com 
os Art. 3º e 9º do Regulamento 

do Processo Disciplinar Ético da 
Profissão Farmacêutica, aprovado 

pela Resolução 461/2007, do 
Conselho Federal de Farmácia.

A regulamentação da prescrição farmacêutica levantou uma série de dúvidas nos profissionais 
de todo o Brasil. Para esclarecer a categoria, o CFF divulgou uma nota técnica em forma 
de perguntas e respostas baseadas nos questionamentos mais recorrentes. O material 

também aborda aspectos das atribuições clínicas do farmacêutico, que foi regulamentada 
recentemente. O material completo está disponível no site do CFF (www.cff.org.br)

A prescrição resulta sempre de 
uma consulta farmacêutica?
Sim, pois este ato é uma atribuição clínica do farmacêutico, 
decorrência de uma demanda do paciente ou encaminha-
mento por outro profissional da saúde, acompanhada de uma 
cuidadosa avaliação, seleção da melhor conduta e documen-
tação do processo. Isso constitui, conforme a Resolução CFF 
585/2013, uma consulta farmacêutica. A definição deste 
termo consta no glossário da referida Resolução. Ressalte-se 
que nem toda consulta farmacêutica resulta, necessariamente, 
em uma prescrição. 

Esta consulta pode ser cobrada?
A remuneração da consulta realizada por farmacêuticos, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), está prevista na 
Portaria GM/MG nº 2848, de 06 de novembro de 2007, que 
publica a tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais – OPM, do SUS. Nela, são identi-
ficados os procedimentos clínicos que o farmacêutico poderá 
executar, como por exemplo: consulta de profissionais de nível 
superior na atenção básica; consulta de profissionais de nível 
superior na atenção especializada; consulta para avaliação 
clínica do fumante; consulta ou atendimento domiciliar na 
atenção básica e assistência domiciliar por equipe multiprofis-
sional na atenção especializada. 

As farmácias e drogarias devem 
manter locais específicos para 
que haja prescrições?
Não consta a exigência de local exclusivo para a prescrição 
farmacêutica. Contudo, os serviços farmacêuticos que 
resultarão na prescrição farmacêutica deverão ocorrer em 
ambiente que garanta privacidade e confidencialidade para 
a coleta, avaliação, registro e arquivo das informações. 

A RDC ANVISA nº 44/2009, em seu artigo 15, destaca a 
necessidade de diferenciação entre o ambiente destinado à 
provisão de serviços farmacêuticos daquele no qual se realiza 
a dispensação e a circulação de pessoas em geral, devendo 
o estabelecimento dispor de espaço específico para aqueles 
serviços. O parágrafo 1º, do mesmo artigo, estabelece que o 
ambiente para prestação dos serviços que demandam atendi-
mento individualizado deve garantir a privacidade e o conforto 
dos usuários, possuindo dimensões, mobiliário e infraestrutura 
compatíveis com as atividades e serviços a serem oferecidos. 

Como deve ser feito o registro 
das consultas farmacêuticas?
O registro deve ser feito no prontuário do paciente. Este pode 
conter somente o registro do farmacêutico quando ele estiver 
atuando em consultório farmacêutico, farmácias ou drogarias 
não vinculadas a serviços de saúde. No caso de farmacêu-
ticos que atuam em unidades de saúde da família, unidades 
básicas de saúde, clínicas, hospitais e outros, o registro deverá 
ocorrer, também, no prontuário do paciente padronizado pela 
instituição. Ressalte-se que esse registro deve seguir as regula-
mentações sanitárias, as normas institucionais e a legislação 
farmacêutica, como a Resolução/CFF nº 555, de 30 de 
novembro de 2011, que regulamenta o registro, a guarda e o 
manuseio de informações resultantes da prática da assistência 
farmacêutica nos serviços de saúde. 

Como deve ser feita a documentação 
da prescrição farmacêutica?
A documentação deve ocorrer pela emissão de documento 
escrito, também denominado de receita. O artigo 7º da 
Resolução CFF 586/2013 restabelece o processo de 
prescrição, e o artigo 8º indica os elementos mínimos a serem 
registrados em uma prescrição. 

O CFF, assim como faz com o 
jaleco e os símbolos farmacêuticos, 
poderá recomendar um 
modelo de receituário?
Sim. O CFF poderá recomendar, com base na 
Resolução 586/2013 e na Lei 5991/1973. Para 
tanto, está elaborando um Manual de Boas Práticas 
de Prescrição Farmacêutica, que apresentará um 
modelo em um dos seus anexos. Não obstante, cada 
profissional poderá adotar seu próprio modelo de 
receituário, desde que respeitados a estrutura e os 
conteúdos previstos nas legislações citadas. 

Em quantas vias deverá 
ser feita a prescrição?
Não há previsão na legislação sanitária e profissional 
atuais de prescrição farmacêutica para medica-
mentos que exijam retenção de receita. Desta forma, 
a prescrição farmacêutica poderá ser feita em uma 
única via, a do paciente. O farmacêutico prescritor ou 
o estabelecimento ao qual ele está vinculado pode 
optar pela prescrição em duas vias, sendo a segunda 
via arquivada no estabelecimento. Ressalte-se que, 
a exemplo do que ocorre com as demais profissões 
de saúde, é necessário registrar no prontuário do 
paciente as informações contidas na prescrição. 

A prescrição farmacêutica 
é um ato obrigatório?
Não. O ato de prescrever corresponde a uma atribuição 
clínica. Constitui uma prerrogativa, um direito ao 
exercício de uma atividade reconhecida no âmbito das 
competências do farmacêutico, não estando, portanto 
correlacionado a uma obrigação profissional, mas 
ao resultado da liberdade de exercício profissional, 
respeitados os princípios legais e éticos da profissão. 

CFF divulga nota técnica
sobre prescrição farmacêutica

Como será garantida a qualidade 
da prescrição farmacêutica?
A boa atuação clínica do farmacêutico, que inclui o ato de prescrever, 
relaciona-se ao desenvolvimento de competências (colocar em prática 
conhecimentos e habilidades específicas em benefício do paciente), da 
existência de processos de trabalho bem delineados, ambiente propício 
para o desempenho das atividades, acesso à informação, gestão da 
prática, fiscalização sanitária e profissional como instrumento de identi-
ficação de falhas, proposição de soluções e de capacitação, assim como 
para coibir a má prática profissional. Considerando-se os múltiplos 
elementos necessários para a atuação clínica com boa qualidade, é 
necessária a parceria e atuação de diferentes instituições como as de 
ensino, as associações e as sociedades profissionais, o órgão sanitário 
e o CFF. 

O farmacêutico pode solicitar qualquer 
exame clínico-laboratorial?
Não. O farmacêutico poderá solicitar exames somente para a finalidade 
de monitorização dos resultados da farmacoterapia do paciente, 
conforme o inciso XII do artigo 7º da Resolução CFF nº 585/2013. não 
está autorizada nesta resolução a solicitação de exames com finalidade 
diagnóstica. 

Os serviços farmacêuticos poderão ser prestados 
em consultório farmacêutico autônomo?
A Resolução CFF nº 585/2013 prevê a possibilidade de existência 
deste estabelecimento de forma autônoma. Contudo, os consultórios 
autônomos nos diferentes profissionais da saúde são registrados 
e regulados pelos respectivos conselhos profissionais e pelo órgão 
sanitário (municipal ou estadual, conforme descentralização). A previsão 
de registro no órgão profissional foi estabelecida pela Resolução CFF 
nº 585/2013. Contudo, o alvará sanitário, condição obrigatória para 
a abertura do estabelecimento de saúde, deve ser emitido pelo órgão 
sanitário e incluído no sistema de códigos e atividades econômicas do 
CNAE (www.cnae.ibge.gov.br).
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Brasileiros criam teste rápido
para detectar leucemia 

Fonte: Folha de S.Paulo

Pesquisadores da USP de São Carlos desenvolveram um método que usa nanopartículas para fazer 
um diagnóstico rápido da leucemia. O câncer no sangue é mais trabalhoso de ser identifi cado porque 
não há a formação de um tumor sólido. As células cancerosas fi cam em circulação. Hoje, apesar de 
rotineiro e bem estabelecido, o processo é longo e envolve uma série de componentes laboratoriais 
importados e de alto custo.

Há diversos testes de diagnóstico de leucemia, com maior ou menor grau de complexidade. Além de 
detectar as células cancerosas, exames mais específi cos podem informar ainda o subtipo da doença. 
Quanto mais detalhada for a análise, mais caro o exame. Alguns ultrapassam os US$ 2.000. Para 
realizar o teste rápido, os cientistas se aproveitaram de uma característica das células cancerosas: a 
produção excessiva de açúcares. A partir daí, o grupo isolou em laboratório uma proteína, a jacalina 
- que, como o próprio nome indica, é extraída da jaca -, que é fortemente atraída por esses açúcares.

A proteína foi usada então como revestimento em uma nanopartícula: uma bolinha de ouro cerca de mil vezes menor do que a 
própria célula cancerosa. Para fazer o teste, os cientistas retiram uma amostra de sangue do paciente e a deixam em contato 
com as nanopartículas por três horas. Depois, o material é enxaguado e passa por centrifugação. Por fi m, ele é analisado em um 
microscópio de fl uorescência simples. No microscópio, as células cancerosas são então facilmente identifi cadas porque, após a 
ligação com as nanopartículas, elas passam a ter uma coloração fl uorescente, enquanto as células saudáveis não têm modifi cação.

Sangue para transfusão passará por novo teste
Fonte: Folha de S.Paulo

O Ministério da Saúde vai tornar obrigatória a realização de um teste mais sensível, deno-
minado NAT, no sangue doado para identifi car material genético do HIV e do vírus da 
hepatite C. A medida, que institui o teste tanto no SUS quanto na rede privada, estará em 
uma portaria com novas regras para a doação de sangue.

Atualmente não existe tal obrigatoriedade no país, mas, segundo o governo, a maior 
parte do sangue doado já passa por essa testagem, que procura a presença do mate-
rial genético de diferentes vírus. Uma parcela do sangue, contudo, ainda passa por um 
teste que identifi ca apenas a resposta imunológica do corpo à presença do vírus. Como 
a resposta pode demorar alguns meses, não fi ca descartada a chance de o sangue estar 
contaminado e ser usado em transfusões.

SUS oferece novas drogas contra câncer de pulmão
Fonte: Folha de S.Paulo

A rede pública de saúde vai passar a oferecer quatro novos medicamentos contra a hipertensão 
arterial pulmonar e o câncer de pulmão. Hoje obtidos por meio de demandas judiciais, devem estar 
disponíveis já em 2014 a ambrisentana e a bosentana (usadas no combate à hipertensão arterial 
pulmonar) e o erlotinibe e o gefi tinibe (contra o câncer de pulmão). 

A liberação foi publicada no Diário Ofi cial da União de 8 de novembro. O ministro Alexandre 
Padilha (Saúde) diz que as inclusões são demandas antigas de especialistas e ressalta o benefício 
para o paciente, pois os remédios são na forma de comprimidos. Os medicamentos contra a hiper-
tensão arterial pulmonar serão oferecidos a pacientes que já tentaram o tratamento com outro 
remédio (sildenafi la), mas precisam de uma alternativa. Ou como primeira tentativa em situações 
especiais – como menores de 18 anos e pacientes com HIV que usam antirretrovirais. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, entre 3.000 e 4.000 pacientes se 
tratam da doença no país.

Uso recreacional de medicamentos para disfunção erétil pode ser 
novo problema para a saúde pública
Fonte: Cebrim/CFF

O consumo de medicamentos para disfunção erétil – impotência sexual masculina, não é recomen-
dado para homens que não apresentem qualquer tipo de difi culdade em ter ou manter uma ereção 
peniana. Mas pesquisas já identifi cam o uso impróprio sem indicação médica ou excessivo desses 
medicamentos, com o propósito de intensifi car o desempenho sexual em pessoas que não têm 
distúrbios relacionados à disfunção erétil. 

Esses medicamentos, que agem como inibidores da Fosfodiesterase -5 iPDE5, estão sendo utili-
zados por muitos homens como “drogas de estilo de vida”, vistos como ferramentas de conforto, 
felicidade e para o bom desempenho sexual masculino. Tendo isso em vista, farmacêuticos do 
Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos do Conselho Federal de Farmácia (Cebrim/CFF) 
elaboraram uma abordagem sobre o tema, publicada por meio da Nota Técnica 2/2013.

Potenciais interações farmacológicas, perigosas e algumas vezes fatais, podem advir do uso concomitante dos medicamentos 
para disfunção erétil com outros medicamentos, como exemplo: nitratos orgânicos e com substâncias ilícitas. O usuário pode ter 
cefaléias intensas e prolongadas, além de ereções dolorosas. O uso concomitante de Ecstasy com sildenafi la Viagra, por exemplo, 
pode provocar desmaios, síncopes, e, em alguns casos, ereções extremamente prolongadas, com lesão da musculatura peniana.

Droga promete a cura da hepatite C
Fonte: Folha de S.Paulo 

Nos próximos três anos, devem chegar ao mercado novas drogas capazes de curar pacientes 
com vírus da hepatite C, em alguns casos com apenas um comprimido diário em oito semanas, 
e com efeitos colaterais mínimos. As atuais terapias curam cerca de 70% dos pacientes recém-
-tratados, mas exigem de 6 a 12 meses de injeções acarretam efeitos colaterais terríveis. 

As novas drogas foram concebidas para inibir as enzimas usadas pelo vírus da hepatite C na sua 
replicação, a mesma abordagem adotada no controle do HIV. Como no caso do HIV, duas ou mais 
drogas contra a hepatite C serão usadas juntas para impedir que o vírus desenvolva resistência. 

Se nenhum vírus for detectado no sangue 12 semanas após o fi m do tratamento, praticamente 
não há chance de que o vírus regresse, e o paciente é considerado curado. O fígado danifi cado 
pode então se recuperar parcialmente, segundo os médicos. No entanto, pessoas que estiveram 
infectadas podem ter um risco maior de câncer hepático, especialmente se houver se estabele-
cido uma cirrose.

Vacina brasileira contra o HIV começa a ser testada em macacos
Fonte: Agência Brasil

Começaram os testes em macacos da vacina contra o HIV, que está sendo desenvolvida pela Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo em parceria com o Instituto Butantan. Os quatro animais começaram a ser imunizados com a vacina que 
contém parte do vírus. Depois, os macacos receberão um vírus modifi cado que causa o resfriado como parte dos estudos para 
desenvolver o imunizante. 

As partes dos vírus foram selecionadas por provocarem forte reação no organismo da maioria 
das pessoas. Após os testes com os quatro animais, serão feitos experimentos com um grupo 
de 28 macacos e três tipos de vírus diferentes, todos modifi cados com partes do HIV. As 
combinações desses três vírus são, até hoje, as melhores combinações para gerar respostas 
imunes potentes em primatas. Aquela que der a resposta mais forte será utilizada para teste 
em humanos. 

Caso seja bem sucedida, a vacina vai aumentar a reação dos imunizados ao vírus, diminuindo 
a capacidade de transmissão e melhorando a qualidade de vida do paciente.
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Eleições 
Agradeço o envio do Informe que apresentou todos os 
detalhes das eleições de novembro. Realmente, foi um 
fato inédito: pela primeira vez, nós farmacêuticos pudemos 
votar pela internet. Tudo foi bem esclarecido previamente 
e, pelos materiais enviados, ficamos a par de como votar. 

Luiz Carlos Baêta Neves – farmacêutico de Nanuque (via carta)

Parabéns aos organizadores do voto eletrônico nas eleições 
2013. O procedimento foi muito bem explicado com 
antecedência, tornou-se fácil e prático no dia da votação. 
Parabéns!

Fernando Amaral de Calais (via Fale Conosco)

Experiências exitosas
Fiquei muito feliz com a revista do CRF/MG em que foram 
publicadas experiências exitosas nas farmácias em nosso 
Estado. Parabéns pelo trabalho de reconhecimento do 
farmacêutico! Gostaria muito de prestar meu incentivo e 
agradecimento a essa profissão que tanto me identifico, 
valorizo, prezo e amo!

Karen Evelyn Alves Rabello (via email)

Workshop Formulações Magistrais
Agradeço pela oportunidade, o conheci-
mento adquirido realmente deixa clara a 
importância do profissional na manipulação. 
Ou seja, nós profissionais é que temos 
bagagem para diversas formulações que a 
indústria não tem. Foi ótimo! 

Fernanda Matias de Souza Alves (via Fale Conosco)

Parabéns ao CRF por nos proporcionar 
cursos como este, muito importantes para a 
nossa atividade profissional e também para 
a integração entre colegas de profissão. 
Espero outros cursos semelhantes em 
breve.

Adriana Madalena do Carmo Barbosa 
Lopes (via Fale Conosco)

Quero parabenizar o CRF/MG e a Anfarmag 
pelo excelente curso. O auditório ficou lotado 
do início ao fim. Adquiri muitos conheci-
mentos, foi ótimo!

Priscila Perez da Silva (via Fale Conosco)

Envie seu comentário para comunicacao@cfrmg.org.br



Impresso Especial 
Contrato Nº 
9912287114
ECT/DR/MG

CRF/MG

Fechamento autorizado. Pode ser aberto pela ECT.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Mudou-se

Desconhecido

Ausente

Não Procurado

Endereço insuficiente

Não existe o Nº indicado

Recusado

Falecido

Em ____/____/_______ _____________________________________
Responsável

Impresso Especial 
Contrato Nº 
9912287114
ECT/DR/MG

CRF/MG

Fechamento autorizado. Pode ser aberto pela ECT.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Mudou-se

Desconhecido

Ausente

Não Procurado

Endereço insuficiente

Não existe o Nº indicado

Recusado

Falecido

Em ____/____/_______ _____________________________________
Responsável

Remetente: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
Rua Urucuia, 48 - Floresta, Belo Horizonte - CEP 30.150-060  |  www.crfmg.org.br


