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Entidades farmacêuticas unem forças em todo o Brasil para 

transformar a realidade da profi ssão. CRF/MG e o Sinfarmig lideram 
a luta por mais valorização em Minas Gerais e convocam todos os 

farmacêuticos a se engajarem nesse movimento
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Nesta edição da Farmácia Revista, o CRF/MG convoca os farmacêuticos a integrarem o movimento de luta 
pela valorização da profi ssão. As entidades que representam a categoria já estão se mobilizando no sentido de 
fortalecer os farmacêuticos em todo o País. Mas é preciso que os próprios profi ssionais, de todas as áreas de 
atuação, também se engajem nesse movimento.

Muitas mudanças importantes estão por vir, a começar pelo Código de Ética da profissão, que acaba de 
ser reformulado. A prescrição farmacêutica já é uma realidade, exigindo ainda mais responsabilidade e 
comprometimento dos profi ssionais. É chegada a hora de unir esforços para garantir que o futuro da profi ssão 
seja promissor. 

O CRF/MG tem feito a sua parte, como demonstram as reportagens desta revista. Leia, informe-se e participe. 
A casa do farmacêutico mineiro está sempre de portas abertas, pronta para acolher o seu profi ssional.

Boa leitura!
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Capa:

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

Arte: Luiz Cotta sobre 
(zcool.com.cn) 

Conselhos de Farmácia, 
federações e sindicatos 
dos farmacêuticos 
traçam estratégias 
conjuntas de promoção e 
valorização da profissão

Novo horário de funcionamento 
da sede e seções: 8h a 17h



| Janeiro - Fevereiro 2014 | 5

Com a PalavraCom a Palavra

Vanderlei Machado
Presidente

A profissão farmacêutica enfrenta inúmeros desafios em todo o 
Brasil: desvalorização, salários incompatíveis com a importância 
do serviço prestado, condições inadequadas de trabalho, falta de 
emprego. Conscientes da gravidade desses problemas, as entidades 
que representam os farmacêuticos estão se mobilizando e, sob 
a coordenação do Conselho Federal de Farmácia, estão traçando 
projetos e propostas para reverter esse quadro. Conselhos regionais, 
federações e sindicatos de vários estados do País dedicaram dois 
dias, em fevereiro, exclusivamente à discussão de mecanismos que 
possam fortalecer a profi ssão.

Os farmacêuticos de Minas Gerais foram representados pelo CRF/MG 
e o Sinfarmig, que selaram o compromisso de unir forças e agir, 
conjuntamente, no sentido de buscar melhorias para os profi ssionais 
de todas as regiões do Estado. O primeiro passo já foi dado. As duas 
entidades estão articulando a criação de um fórum permanente 
em âmbito estadual, por meio do qual será possível desencadear 
a implantação dos projetos que podem transformar a realidade da 
profi ssão em Minas. 

Sabemos que a união de forças é a melhor ferramenta para a 
conquista dos avanços que a categoria precisa. Por isso, cada um 
deve fazer a sua parte, a começar pelo farmacêutico, que está na 
linha de frente. Cabe a ele fazer-se essencial. É preciso se apropriar 
da condição de profissional indispensável à promoção e recupe-
ração da saúde e reivindicar que seja reconhecido como tal, tanto 
pelos empregadores, quanto pela população. Deve-se agir com ética 
e responsabilidade, unindo o conhecimento técnico e a formação 
humana em favor da saúde. 

Juntas, as entidades farmacêuticas podem muito, mas não podem 
tudo. Lutamos em âmbito regional, articulando junto aos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas, de pouco adianta esse 
esforço se o próprio profi ssional não se mobilizar. Por isso, todos 
devem participar ativamente dos seus órgãos de representação. 
Todos juntos – conselhos, federações, sindicatos, associações 
e farmacêuticos – são os responsáveis pela profi ssão. 

Enquanto órgão fiscalizador, o CRF/MG 
vai continuar lado a lado do profissional, 
orientando, acolhendo e oferecendo a 
assistência que o farmacêutico necessita 
no seu dia a dia. Seja com oportunidade de 
capacitação, com uma fi scalização humana, 
com a representação junto aos principais 
agentes políticos ou com divulgação na 
mídia, o CRF/MG segue firme na proposta 
de fazer a profi ssão farmacêutica continuar 
avançando.

Fortalecer a Farmácia
é dever de todos os farmacêuticos
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Presidente

Juntas, as entidades farmacêuticas podem muito, mas não podem 
tudo. Lutamos em âmbito regional, articulando junto aos poderes 

devem participar ativamente dos seus órgãos de representação. 

Janeiro
• Entrevista para a rádio Itatiaia sobre o combate dos antimicrobianos às 
superbactérias, no dia 7;

• Matéria no jornal O Sul de Minas, de Itajubá, sobre o fechamento 
de farmácias comuni tár ias em paróquias, no dia 9;

• Entrevista ao vivo para a 
rádio CBN sobre descarte de 
medicamentos, no dia 20; 

• Entrevista para o programa Boa 
Tarde, da Rádio Itatiaia, sobre a 
importância do farmacêutico, no dia 
20;

• Entrevista para o programa Rádio Vivo, da Rádio Itatiaia, sobre 
presença do farmacêutico nas farmácias, no dia 21;

• Mudança na venda de medicamentos similares
 - Entrevista ao vivo para o Bom Dia Minas, da Rede Globo, no dia 17;
 - Entrevista de estúdio para a Inter TV dos Vales, afi liada da TV Globo 
no Vale do Aço, no dia 17;
 - Entrevista para TV Câmara, no dia 22.

Fevereiro
• Entrevista para a TV Band, de Uberlândia, sobre a prescrição farmacêutica, 
no dia 7;

• Entrevista para a TV Assembléia, sobre produtos cosméticos, no dia 7;

• Entrevista para a TV Uni, de Coronel Fabriciano, sobre a mudança na venda 
de medicamentos similares, no dia 13;

• Foto da nova diretoria publicada no jornal Ponto Final, de Mariana, na 
edição nº934, na semana de 14 a 20;

• Nota do workshop sobre Responsabilidade Civil, Ética e Criminal no jornal Folha de Ponte Nova, no dia 21;

• Workshop sobre Prescrição Farmacêutica
 - Entrevista para a TV Uni, de Coronel Fabriciano, no dia 6; 
 - Matéria no Diário do Vale do Aço, no dia 6;

• Doação de leite em pó para a ONG Dona de Leite
 - Matéria no portal Sou BH, no dia 24;
 - Nota no jornal Estado de Minas, no dia 25;

• Substituição de medicamentos no balcão da farmácia
 - Entrevista para o MGTV, da rede Globo, no dia 25;
 - Entrevista para o Bom Dia Minas, da rede Globo, no dia 26.

Conselho 
na Mídia

paróquias, no dia 9;

Nota do workshop sobre Responsabilidade Civil, Ética e Criminal no jornal Folha de Ponte Nova, no dia 21;

Entrevista de estúdio para a Inter TV dos Vales, afi liada da TV Globo 



| Farmácia Revista | | Janeiro - Fevereiro 2014 | 76

GestãoGestão

Pesquisa revela que farmacêuticos ocupam o 5º lugar no 
ranking de categorias profissionais mais frequentes no SUS

* Com informações do CFF

Ranking de profissionais 
mais frequentes no SUS

MÉDICOS1ºlugar

ENFERMEIROS2º
lugar

FISIOTERAPEUTAS4º
lugar

FARMACÊUTICOS5º
lugar

CIRURGIÕES - DENTISTASlugar3º

Fonte: Fiocruz

Pesquisadora Maria Helena Machado defende ampliação do número de farmacêuticos no SUS Presidente Vanderlei Machado representou o CRF/MG no encontro

A socióloga e pesquisadora titular da Escola de Saúde Pública Sérgio 
Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Maria Helena Machado, 
apresentou aos participantes da Reunião Nacional pela Valori-
zação Profi ssional, no dia 5 de fevereiro, um panorama da profi ssão 
farmacêutica em relação às demais profi ssões de saúde. Autora do 
livro “Profi ssões de saúde: uma abordagem sociológica”, a socióloga 
comprovou que o farmacêutico é até reconhecido pela população, 
mas não é tido como essencial. 

De acordo com a pesquisadora, os farmacêuticos ocupam o quinto 
lugar no ranking de categorias profissionais mais frequentes no 
SUS. Em primeiro vêm os médicos; em segundo, os enfermeiros; em 
terceiro, os cirurgiões-dentistas; em quarto, os fi sioterapeutas. “Entre 
1990 e 2000, os farmacêuticos estavam na terceira colocação. Os 
cirurgiões-dentistas e os fi sioterapeutas ganharam terreno com o 
Brasil Sorridente, programa de saúde bucal do Governo Federal, e 
com a Estratégia de Saúde da Família. Não resta dúvidas de que é 
necessária a ampliação do quadro de farmacêuticos para que eles 
sejam, de fato, profi ssionais essenciais à saúde”, afi rmou. 

Maria Helena Machado apontou como urgente a mudança de classi-
fi cação das farmácias para estabelecimentos de saúde. “A alteração 
legal é importante para que haja mais controle, fi scalização e aprovei-
tamento de mão de obra, principalmente para promover a mudança 
da visão que a população tem da farmácia. Ela precisa enxergar 
o estabelecimento farmacêutico como local onde pode obter 
atendimentos de saúde”, ressaltou a pesquisadora, que também 
é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Recursos 

Humanos em Saúde e do Observal RH-ENSP, 
da Rede de Observatórios de RHMS/Opas.

Para a pesquisadora, o farmacêutico deve ir 
aonde a população está. As formas de buscar 
essa inserção, segundo ela, devem ser 
pensadas pelas entidades, conjuntamente, 
e pela própria categoria. “Não tenham medo 
de enfrentar esse desafi o no Congresso, no 
Ministério da Saúde e em todas as instâncias 
decisórias. A Farmácia é uma profissão 
milenar, fundamental à saúde”, destacou 
Maria Helena Machado.

Fotos: Yosikazu Maeda

Mais valorização profissional*

Missão do Fórum 
Nacional pela 
Valorização 
Profissional
• Qualifi car a intervenção 

farmacêutica na sociedade 
(técnica, política e assistencial);

• Aprovar as PECs e PLs 
de interesse da profi ssão – 
inicialmente, com foco nos 
seguintes Projetos de Lei: 
substitutivo do deputado 
Ivan Valente, que trata da 
transformação da farmácia 
em estabelecimento de saúde; 
da redução da jornada de 
trabalho para, no máximo, 
30 horas semanais; do piso 
salarial nacional e da inserção 
do farmacêutico no SUS;

• Criar ações conjuntas com 
representantes de outras 
profi ssões da área da saúde em 
prol da carreira única no SUS;

• Articular e fortalecer as 
entidades para o cumprimento 
de seu papel na valorização 
do farmacêutico;

• Articular politicamente 
as entidades para o 
desenvolvimento de ações 
integradas de valorização da 
profi ssão junto à sociedade.

O ano de 2014 começou com um marco histórico para a Farmácia e os 
farmacêuticos. Mais de 100 representantes dos conselhos Federal e regionais 
de Farmácia, Federação Nacional dos Farmacêuticos (Fenafar), Federação 
Interestadual dos Farmacêuticos (Feifar), e sindicatos participaram de dois 
dias de debates, em busca da valorização da profi ssão farmacêutica. Na pauta 
estavam a discussão de um piso salarial único para profi ssionais de todo o 
Brasil, a redução da jornada de trabalho e a inserção do farmacêutico no SUS. 

Do evento, realizado nos dias 5 e 6 de fevereiro, em Brasília, nasceu um Fórum 
Nacional de Luta pela Valorização Profi ssional. Além das discussões em âmbito 
nacional, também serão criados fóruns estaduais para alinhar objetivos e 
representatividade, visando a unidade de ações. Minas Gerais foi representada 
pelo CRF/MG, na pessoa do presidente Vanderlei Machado, da conselheira 
regional Márcia Magalhães e do assessor Alisson Brandão; além dos diretores 
do Sinfarmig, Rilke Novato Públio e Junia Dark Vieira Leles. 

Para o presidente do CFF, Walter Jorge João, são muitas as variáveis que 
devem ser consideradas para promover maior valorização da categoria. Mas, 
o mais importante, segundo ele, é que as diretrizes definidas no encontro 
saiam efetivamente do papel e cheguem aos farmacêuticos. “Sinto-me feliz e 
realizado por todas as entidades convidadas terem atendido ao chamado do 
CFF. As diretrizes aprovadas demonstram a maturidade dos líderes da profi ssão 
e uma disposição de trabalharmos com espírito de união. O desafi o agora é 
colocar esses objetivos em prática e mobilizar toda a categoria farmacêutica 
para que juntos alcancemos a concretização desse sonho”, completou.

O presidente Vanderlei Machado apontou a troca de experiências como um 
dos melhores caminhos para a conquista de avanços para a categoria em 
todo o Brasil. “Levamos as inquietações dos profi ssionais mineiros. Foram 
dois dias muito produtivos, que certamente trarão benefícios para a categoria. 
Discutimos várias propostas para questões que afl igem o nosso farmacêutico. 
Espero poder ver muitas delas sendo executadas em breve. O CRF/MG não se 
furtará de fazer a sua parte”, afi rmou Vanderlei Machado.

Mais valorização profissional
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CRF/MG entra na luta 
e ajuda a conquistar 
reajuste de 7,5% para
farmacêuticos hospitalares
Após longa negociação, o Sinfarmig e o Sindicato dos 
Hospitais (SIndhomg) assinaram o Acordo Coletivo de 
Trabalho que garantiu o reajuste de 7,5% no salário dos 
farmacêuticos hospitalares. O documento foi assinado 
em fevereiro, oito meses depois do fechamento da 
data-base da categoria. O aumento é retroativo ao mês 
de outubro de 2013 e será pago da seguinte maneira: 
os valores referentes aos meses de outubro, novembro e 
dezembro serão repassados junto com o pagamento de 
março, e os de janeiro e fevereiro serão pagos em abril. 

O CRF/MG chegou a participar de uma das rodadas de 
negociação, ocorrida no dia 17 de janeiro, no Ministério 
do Trabalho (MT). Apesar dos esforços do Sinfarmig, que 
estava representado por três diretores e um advogado, o 
Sindicato dos Hospitais demonstrou pouco interesse em 
colocar fi m ao impasse. A advogada da entidade, Amanda 
Ramos, alegou que, devido ao período de férias, nenhum 
diretor do Sindihosp pôde comparecer à negociação. E 
que ela, por sua vez, não teria autonomia para avançar 
no acordo. 

Enquanto o Sindicato dos Hospitais insistia na aplicação 
do reajuste apenas a partir da assinatura do Acordo 
Coletivo, o Sinfarmig reivindicava o pagamento de um 
abono salarial, ou de um aumento retroativo a outubro, 
mês em que o Sindhosp concordou com o valor de 
7,5%. “Não vamos aceitar que as perdas provocadas 
pelo distanciamento da data-base não sejam repostas. 
Estamos falando de uma categoria que sequer tem piso 
salarial. Muitos farmacêuticos hospitalares recebem 
bem menos que colegas que trabalham nas farmácias e 
drogarias. Isso tem que acabar”, afi rmou o presidente do 
Sinfarmig, Rilke Novato Públio. 

O assessor de diretoria do CRF/MG, Alisson Brandão, 
que trabalhou por mais de 10 anos na área de Farmácia 
Hospitalar, também ajudou a pressionar a advogada 
patronal. “O farmacêutico já extrapolou, em muito, 

as suas ações dentro do hospital. Hoje em dia, não 
é possível o funcionamento de uma unidade, mesmo 
de pequeno porte, sem que haja o farmacêutico. É 
preciso que os estabelecimentos passem a reconhecer 
o valor que esse profi ssional tem. Nem que seja com o 
pagamento do reajuste retroativo a outubro”, cobrou.

A intermediação do confl ito coube ao representante do 
Ministério do Trabalho, Reginaldo Soares de Matos. Ele 
condenou a postura da diretoria do Sindihosp em não 
comparecer às discussões e determinou que uma contra-
-proposta fosse apresentada até 31 de janeiro. Como 
o Sindicato dos Hospitais concordou com o pagamento 
do reajuste retroativo ao mês de outubro, o acordo foi 
fi nalmente selado. 

O presidente do Sinfarmig comemorou o resultado 
e já começou a planejar as próximas negociações. 
“Nossa data-base é em junho e pretendemos realizar 
assembléias em importantes cidades-pólo do nosso 
Estado para fortalecer e possibilitar maiores discussões 
na construção da pauta de reivindicações para esta 
próxima negociação. Espero contar com todos os 
farmacêuticos hospitalares nessa luta”, convocou Rilke.

Segundo o presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, 
o apoio da categoria é fundamental para a conquista 
de outros benefícios. “Sabemos que existem muitas 
questões que vão além do salário. Não há outra maneira 
de alcançar essas melhorias se não for pela união de 
forças e a representatividade legítima”, concluiu.

Diretores do Sinfarmig e assessor do CRF/MG, Alisson Brandão, pressionaram a 
advogada do Sindhomg em busca de um acordo que favoreçam os farmacêuticos 
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O primeiro passo para a criação do Fórum Estadual 
de Valorização da Profissão Farmacêutica em Minas 
Gerais foi dado no dia 10 de fevereiro. Representantes 
do CRF/MG e do Sinfarmig se reuniram para estreitar as 
relações e articular a criação de uma agenda conjunta de 
atividades em favor da profi ssão farmacêutica. 

O encontro foi uma extensão das discussões iniciadas em 
Brasília para fortalecer a Farmácia e os farmacêuticos 
em todo o País, quatro dias antes. No Fórum, que contará 
também com o apoio de outras entidades farmacêuticas 
de Minas Gerais, serão atendidas as demandas dos 
profissionais a respeito da atuação de seus represen-
tantes ofi ciais, visando a busca por mais valorização e 
reconhecimento da profi ssão.

“Compreendemos as necessidades da categoria e 
queremos propor melhorias para valorizar o farmacêutico 
aos olhos da população. Para isso, além do trabalho 
das entidades, os próprios farmacêuticos não devem se 
sujeitar a situações indignas, denunciando esses atos 
e valorizando seu trabalho”, destacou o tesoureiro do 
CRF/MG, Marcos Luiz de Carvalho.

Representantes do CRF/MG e do Sinfarmig selam parceria para promover avanços e melhorias para a categoria farmêutica em todo o Estado

O diretor do Sinfarmig, Rilke Novato Públio, destacou 
a importância da união entre o Conselho e o Sindicato 
para alcançar avanços para a categoria. “A situação atual 
da profissão pede ações integradas, que fortaleçam 
os farmacêuticos e as entidades que os representam. 
A parceria entre o Sinfarmig e o Conselho, entidades 
coirmãs, será traduzida além do discurso e concretizada 
em ações”, ressaltou.

A próxima reunião entre o CRF/MG e o Sinfarmig será 
realizada em março, na sede do Conselho, para dar 
sequência aos trabalhos. De acordo com o secretário- 
geral do CRF/MG, Arthur Amaral, a sintonia entre as 
entidades é um passo essencial para o bem da categoria. 
“Minas Gerais é o segundo Estado do País em número 
de farmacêuticos. Possuímos o necessário para avançar 
cada vez mais e, agora com o apoio do Sindicato, a 
profi ssão irá se fortalecer ainda mais”

A conselheira regional e presidente da Associação dos 
Farmacêuticos da Rede Farmácia de Minas, Andréa Reis 
Pereira, também participou do encontro.

União de forças 
em Minas Gerais
CRF/MG e Sinfarmig preparam a criação do Fórum 
Estadual de Valorização da Profi ssão Farmacêutica
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Técnico do CFF, Salviano de Araújo, apresenta o novo programa ao gerente Eli Júnior

Programa aumenta 

De 17 a 21 de fevereiro, os funcionários do setor 
Financeiro receberam um treinamento do técnico em 
contabilidade do Conselho Federal de Farmácia, Salviano 
Camilo de Araújo, para a adequação ao novo sistema 
contábil Implanta. O programa, amparado em plataforma 
online, atende a contabilidade aplicada de forma 
específi ca para o setor público.

Segundo Salviano, o sistema de padronização interna-
cional vai facilitar a troca de informações entre 
conselhos regionais e o CFF. “Por ser uma adequação 
legal à determinação da Secretaria do Tesouro Nacional, 
todas as autarquias federais agora contam com o 
novo programa Implanta. Essa padronização facilita o 
seguimento de uma linha comum de raciocínio, além de 
garantir ainda mais transparência na prestação de contas 
do serviço público”, comenta. O técnico em contabilidade 
elogiou a facilidade de aprendizado dos funcionários do 
CRF/MG ao novo sistema. “O treinamento fl uiu bem, pois 
os profi ssionais são todos graduados na área contábil. 
Por já possuírem bagagem teórica, o manuseio prático foi 
captado com facilidade”.

A inserção do Implanta já mostrou seus benefícios ao 
setor Financeiro do CRF/MG. O gerente financeiro Eli 
da Silva Júnior garante que o novo programa possui 
grandes vantagens em relação ao que era anteriormente 
usado. “Por ser conectado à internet, diferentemente do 
anterior, o sistema facilita o pagamento de fornecedores. 

O relatório contábil repassado ao CFF também está mais 
fácil de ser realizado por estar em modelo padronizado”, 
afi rma o gerente.

De acordo com o diretor tesoureiro Marcos Luiz de 
Carvalho, o CRF/MG vai continuar investindo em 
tecnologias que resultem em um desempenho fi nanceiro 
ainda mais transparente. “Lidamos com o patrimônio 
de mais de 20 mil pessoas. Fazemos todos os procedi-
mentos com muito zelo e cuidado, buscando garantir 
a eficiência dos serviços prestados ao menor custo 
possível. Esse cuidado vai do empenho do orçamento 
até a prestação de contas, que cada dia tem sido 
mais transparente”. Segundo o diretor, já está sendo 
preparado o Portal da Transparência, por meio do qual o 
farmacêutico poderá acompanhar todas as informações 
administrativas e fi nanceiras da entidade, pela internet. 
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na prestação de contas
transparência

Plenário do CFF aprovou a reformulação por unanimidade

No dia 17 de fevereiro, a diretoria do CRF/MG se reuniu 
com o presidente da Funed, Francisco Antônio Tavares 
Junior, com o objetivo de estreitar os laços de parceria 
entre as duas entidades. Na ocasião, foi discutida a 
realização de um fórum com os farmacêuticos que 
trabalham na Funed, para aproximá-los do CRF/MG, 
abrindo espaço para levantamento de demandas e 
contribuições dos profi ssionais.

Conhecendo a nova casa do 
farmacêutico

Aproximação com a Funed

contribuições dos profi ssionais.

Novo Código de 
Éti ca é aprovado*

Plenário do CFF aprovou a reformulação por unanimidadePlenário do CFF aprovou a reformulação por unanimidade

No dia 20 de fevereiro, o plenário do CFF aprovou, por 
unanimidade, a proposta de resolução que dispõe sobre 
o Código de Ética Farmacêutica e o Código de Processo 
Ético. As mudanças, que acontecem 10 anos depois 
da última revisão do Código, estabelecem as infrações 
e regras de aplicação das sanções disciplinares para 
farmacêuticos. 

O texto foi preparado pela Comissão de Legislação 
e Regulamentação e contou com a contribuição dos 
conselheiros federais e assessores do CFF. Segundo 
o presidente Walter Jorge João, o texto aprovado é 
inovador. “Ele preserva os princípios previstos na Consti-
tuição Federal e, ao mesmo tempo, contempla condutas 
relacionadas às redes sociais, um meio moderno de 
comunicação”, ressalta. 

O Código de Ética da profi ssão farmacêutica é o conjunto 
de normas que devem ser observadas pelos farmacêu-
ticos no exercício profissional em prol do zelo pela 
saúde. O documento considera o farmacêutico um profi s-
sional que deve executar ações que contribuam para 
a salvaguarda da saúde e, ainda, todas as ações de 
educação dirigidas à coletividade na promoção da saúde. 

O texto seguiu para revisão e será publicado no Diário 
Ofi cial da União.

O presidente do CFF, Walter Jorge João, visitou a nova 
sede do CRF/MG no dia 18 de janeiro. Ele conheceu 
os seis andares do prédio, que agora concentra 
todos os serviços, cursos e palestras voltados para 
o farmacêutico em Belo Horizonte. Walter Jorge 
João considerou as novas instalações mais amplas 
e confortáveis. O presidente Vanderlei Machado 
explicou que será feito um estudo de viabilidade para 
decidir o que deve ser feito com a antiga sede: venda 
do local e aquisição de outro imóvel, ou a reforma 
completa da edifi cação.

Foto: Yosikazu Maeda

* Com informações do CFF
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O CRF/MG participou da inauguração da nova unidade 
da Rede Farmácia de Minas em Belo Horizonte, no dia 
28 de fevereiro. O espaço foi estruturado para atender 
o aumento da demanda nos últimos anos, que chega a 
aproximadamente 2000 atendimentos por dia. A nova 
sede tem área total de 2.050m², e conta com sete 
guichês de triagem, assentos com capacidade para 150 
pessoas, além de três salas para atendimento indivi-
dualizado, onde os farmacêuticos prestarão orientação 
aos pacientes.

Durante a inauguração, o vice-presidente Claudiney 
Ferreira ressaltou que as novas instalações são um 
grande avanço para a assistência farmacêutica na 
região metropolitana de Belo Horizonte. “Onde tem 
medicamento, tem que ter farmacêutico. É indispen-
sável que os estabelecimentos ofereçam infraestrutura 
para que este profissional possa orientar os pacientes. 
Nesse sentido, a nova sede da Farmácia de Minas em 
Belo Horizonte garante as condições necessárias para 
uma assistência farmacêutica de qualidade”, destacou 
Claudiney, que também cobrou a regularização do 
abastecimento de medicamentos em todo o Estado.

A nova Unidade da Farmácia de Minas da Regional BH 
fica localizada na Avenida do Contorno, 8.495, no bairro 
Gutierrez, em Belo Horizonte.

Novas instalações 
em Belo Horizonte

A Associação dos Farmacêuticos da Rede Farmácia de 
Minas (AFARF) também formalizou seu descontenta-
mento e cobrou providências contra o atraso na entrega 
de medicamentos. Segundo a presidente da Associação, 
Andréa Reis Pereira, que também é conselheira regional 
do CRF/MG, o tempo médio de intervalo entre a entrega da 
terceira e a quarta distribuição de medicamentos básicos 
de 2013 foi de 150 dias, o que considera um período 
bastante expressivo. 

“Ainda hoje, nem todas cidades foram abastecidas e 
sabe-se também que somente será iniciada a progra-
mação para a primeira distribuição de 2014 quando 
todos os municípios já tiverem recebido a quarta distri-
buição de 2013. Como ela não tem previsão de quando 
vai acontecer, provavelmente teremos um novo ciclo de 
desabastecimento”, alertou. 

Andréa Reis esperava que a mudança de operador 
logístico trouxesse agilidade e garantisse o suprimento 
das unidades da Rede Farmácia de Minas em tempo 
hábil, eliminando os constantes problemas de atrasos no 
envio dos medicamentos básicos. Entretanto, de acordo 
com a farmacêutica, houve uma ruptura de estoque de 
diversos medicamentos, inclusive os de uso contínuo para 
tratamento de doenças como diabetes e hipertensão. 

“Como os orçamentos municipais são enxutos, nem 
sempre há disponibilidade para que o gestor municipal 
adquira medicamentos por meio de recursos próprios. 
Sendo assim, o desabastecimento de medicamentos 
básicos culminou na interrupção de tratamentos e a 
população ficou e permanece desassistida, gerando 
descontentamento geral por parte dos usuários do SUS 
e dos farmacêuticos que atuam no programa, pois são 
os profissionais que estão na ponta do sistema e cuja 
credibilidade do trabalho tem sido bastante questionada”, 
contestou. 

Segundo a presidente da Associação, a SES-MG ainda não 
deu retorno sobre as solicitações. 

Afarf também pede 
providências
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Vice-presidente Claudiney Ferreira e parte da equipe da Unidade Belo Horizonte
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Os farmacêuticos que atuam no programa Rede 
Farmácia de Minas estão encontrando dificuldades 
para manter o estoque de medicamentos básicos em 
dia e garantir a assistência à população. Os problemas 
começaram no segundo semestre de 2013, quando a 
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) decidiu tercei-
rizar a logística de distribuição dos medicamentos. 

Desde então, os farmacêuticos responsáveis pelas 
unidades começaram a relatar ao CRF/MG constantes 
atrasos referentes ao planejamento de pedidos e às 
entregas dos medicamentos. Em um dos registros 
enviados por email no dia 8 de janeiro, o farmacêutico, 
cuja identidade foi preservada, afirma que aguardava 
a entrega de medicamentos básicos desde 23 de 
outubro do ano passado. “Como farmacêutico respon-
sável por esta unidade desde agosto de 2008, nunca 
aconteceu de faltar omeprazol e meformina 850mg, e 
o risco atual é real caso não aconteça a entrega nos 
próximos dez ou 15 dias. Sem citar tantos outros que já 
se encontram zerados”, alertou.

Em outro email, uma farmacêutica confirma que as 
dificuldades enfrentadas com relação aos medica-
mentos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica têm sido enormes. “Em cada distri-
buição, quando vamos realizar os pedidos via Sigaf, 
existem sempre vários itens indisponíveis, ocasio-
nando o desabastecimento pontual. Na maioria das 
entregas, vem faltando ou sobrando itens. Um exemplo 

disso aconteceu na minha última distribuição. Tinha um 
volume que era de um município vizinho. No final das 
contas, entrei em contato com a farmacêutica do outro 
município e conseguimos destrocar as mercadorias, 
pois a dela tinha vindo para mim e o meu volume tinha 
ido para ela”. 

Assim que tomou conhecimento da situação, a diretoria 
do CRF/MG tentou agendar uma audiência com o 
então secretário de Estado de Saúde, Antônio Jorge 
de Souza Marques, sem sucesso. Dias depois houve 
mudança na titularidade da pasta. O novo secretário, 
Alexandre Silveira, também não se dispôs a discutir o 
problema. A partir das negativas, o CRF/MG protocolou 
um ofício na SES relatando as dificuldades e solicitando 
providências. O mesmo ofício também foi encaminhado 
ao Conselho Estadual de Saúde. 

 “Muitos profissionais estão pedindo nossa ajuda a fim 
de mitigar as agruras pelas quais os municípios estão 
passando. Como o CRF/MG sempre foi apoiador e 
incentivador do Programa Farmácia de Minas, conside-
ramos que é nossa obrigação intervir no sentido de 
contribuir para a solução do problema. A situação é 
muito grave, porque os farmacêuticos estão sem saber 
como proceder em relação ao desabastecimento. 
E o pior, a população está ficando seu o seu medica-
mento. Continuamos aguardando um posicionamento 
da Secretaria de Saúde”, cobrou o diretor tesoureiro, 
Marcos Luiz de Carvalho.

Desabastecimento
CRF/MG alerta SES-MG sobre

de medicamentos na Farmácia de Minas
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Faculdade 
Pitágoras, de 

Divinópolis
O vice-presidente Claudiney 

Ferreira condecorou a 
farmacêutica Núbia da Silva 

Cardoso, no dia 29 de janeiro

Emoção na entrega do
Prêmio Lúcio Guedes Barra

Mais cinco jovens farmacêuticos foram agraciados com o prêmio em janeiro e fevereiro

•  DESTAQUE ACADÊM

IC
O

  •

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

Faculdade Unipac, 
de Uberlândia
A farmacêutica Camila de Oliveira 
Freitas recebeu o prêmio das mãos 
do diretor tesoureiro Marcos Luiz 
de Carvalho, no dia 8 de fevereiro

Faculdade Unipac, 
de Ipatinga

A assessora técnica Danyella Moreira 
Domingues entregou a medalha a Luana 

Paula Couto, no dia 14 de fevereiro

Faculdade Pitágoras, 
de Belo Horizonte 

A homenagem foi para a farmacêutica Letícia 
Márcia Tinoco, entregue pelo assessor de 

diretoria Alisson Brandão, no dia 12 de fevereiro

Faculdade Unipac, 
de Aimorés

O presidente Vanderlei Machado condecorou 
o farmacêutico Dallton Ribeiro Máximo, 

durante solenidade no dia 8 de fevereiro

Criado pelo CRF/MG para homenagear os destaques acadêmicos pelo seu bom desempenho na graduação, o Prêmio 
Lúcio Guedes Barra está sendo outorgado durante a cerimônia de colação de grau das instituições de ensino superior. 
A medalha é entregue por um representante do Conselho e o nome do agraciado só é conhecido durante a solenidade. 
As faculdades interessadas em participar devem se cadastrar na área “Instituição de Ensino”, no site do CRF/MG. 

Comissões Assessoras
Encontro marca início
            dos trabalhos das

em 2014
As comissões assessoras são o suporte técnico específi co 
para a tomada de decisões da diretoria do CRF/MG. 
Através das discussões desses grupos, referentes às 
diversas áreas de atuação da Farmácia e formados 
por farmacêuticos regulares e atuantes, o Conselho 
consegue atender com maior abrangência as demandas 
da categoria. Para isso, a entidade possui 14 comissões 
assessoras, contando com as recém-criadas comissões 
de Farmácia Clínica e Logística.

No dia 21 de fevereiro foi realizada a primeira reunião dos 
diretores com os coordenadores das comissões, evento 
que marcou o início oficial das atividades relacionadas 
aos grupos em 2014. Realizado na sede do Conselho, o 
encontro contou com a presença do presidente Vanderlei 
Machado, vice-presidente Claudiney Ferreira, tesoureiro 
Marcos Luiz de Carvalho, além dos coordenadores Cláudia 
Lara (Oncologia), Márcia Magalhães (Resíduo e Gestão 
Ambiental), Waldemar de Paula Júnior (Ensino), Wander 
Campos (Farmácia Hospitalar), Patrícia Abrantes (Saúde 
Pública), Santusa Santana (Logística) e Djenane Oliveira 
(Farmácia Clínica).

Comissões Assessoras
- Análises Clínicas e Citologia
- Drogaria e Dispensação
- Ensino
- Farmácia Clínica (Nova)
- Farmácia Hospitalar
- Fitoterapia
- Homeopatia
- Indústria
- Legislação e Regulamentação
- Logí stica e Transporte (Nova)
- Manipulação
- Oncologia
- Resíduos e Gestão Ambiental
- Saúde Pública

Ao agradecer o trabalho voluntário desempenhado pelos 
integrantes das comissões, o vice-presidente Claudiney 
Ferreira ressaltou a importância da realização da reunião 
conjunta antes do começo dos encontros individuais 
de cada grupo. “Os coordenadores são as cabeças das 
comissões assessoras e devem incentivar o trabalho de 
todos os outros integrantes. Para garantir essa efi ciência, 
os responsáveis pela coordenação dos grupos foram, em 
maioria, alterados da gestão anterior para esta. Essa 
reformulação garante as melhorias internas, escolhendo  
profi ssionais com real interesse em participar e dar uma 
resposta direta para a categoria farmacêutica”, comenta.

Na reunião, a assessora técnica do CRF/MG, Danyella 
Domingues, apresentou o regimento interno referente 
às comissões assessoras e propôs um cronograma 
de reuniões, respeitando o intervalo máximo de dois 
meses entre elas, obrigatoriedade presente em estatuto. 
Também foi discutido um planejamento para garantir 
comissões ainda mais atuantes, com propostas voltadas 
para a elaboração de materiais informativos das áreas 
englobadas, utilização do espaço indicado no site para 
divulgação de informativos técnicos e requisitos legais, 
além da inserção das comissões no envio de temas para 
o Minuto do Farmacêutico e Boletim CRF Jovem.

Durante o encontro, os coordenadores alinharam condutas para os próximos dois anos
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Mobiliário

Consultoria Intercâmbio

Jóias

Marcas e Patentes

Turismo

Idiomas Consórcios

Plano de Saúde

Pós-Graduação

Indique uma empresa para ser parceira, enviando email para 
profarminas@crfmg.org.br, constando o nome, o contato e o ramo 
de atuação. A empresa será avaliada pelo departamento jurídico 
do CRF/MG e incluída no Profarminas quando de acordo com os 
critérios do programa.

SPA e Salão de Beleza Eletrônicos

Complexo de Lazer

Indique uma empresa para ser parceira, enviando email para 

Colabore para que o
Profarminas fique ainda melhor!

Marcas e Patentes

Acesse www.cfrmg.org.br/profarminas
e aproveite as vantagens
de um bom Conselho 

CRF/MG na
Rede Itatiaia
610AM ou 95,7FM

* A inserção das veiculações está sujeita a alterações sem aviso prévio.

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)

Cobertura da Copa 
do Mundo

• 480 citações 
nas chamadas para a Copa 
• 20 comerciais de 30 
segundos
nos intervalos das 
transmissões
• 160 citações especiais
durante as transmissões

• 12 testemunhais/mês 
Programa Acir Antão: 
segunda a sábado, entre 9h 
e 10h 
• 16 comerciais/mês
Programa Chamada Geral: 
segunda a sábado, 
entre 14h e 16h

Setembro a 
novembro

• 20 comerciais/mês 
Programa Tiro de Meta: 
segunda a sábado, entre 6h 
e 6h30 
• 12 comerciais/mês 
Jornal da Itatiaia 2ª edição: 
segunda a sábado, 
entre 12h30 e 13h

Janeiro a março

• 8 comerciais/mês
Jornal da Itatiaia 1ª edição:
segunda a sábado, entre 
6h30 e 9h 
• 12 comerciais/mês 
Programa Rádio Esportes: 
segunda a sábado, entre 
11h30 e 12h30

Abril a agosto

Mais benefícios para os farmacêuticos

17
Empresas já estão 

conveniadas ao 
Profarminas

1.442
É o número de acessos ao site

www.crfmg.org.br/profarminas
por mês

O programa que garante benefícios especiais aos farmacêuticos 
mineiros está cada vez melhor. Lançado em novembro de 2013, o 
Profarminas já conta com 17 empresas parceiras, que oferecem 
descontos e condições exclusivas a todos os profi ssionais regular-
mente inscritos no CRF/MG. 

As vantagens englobam serviços diversos, como cursos de especia-
lização e idiomas, consultoria, consórcios, plano de saúde, além da 
compra de eletrônicos, jóias e mobiliários. Para que os farmacêu-
ticos e seus dependentes possam vivenciar experiências únicas, o 
programa oferece ainda uma série de descontos em agências de 
viagens e intercâmbio, complexos de lazer, spa e salões de beleza.

Os números de acessos ao site do programa mostram o sucesso 
da iniciativa. Em três meses, foram 4327 visitas, uma média de 
1442 acessos mensais. Os farmacêuticos também estão recebendo 
informativos com as promoções por email, após se cadastrarem 
no portal eletrônico (www.crfmg.org.br/profarminas).

O vice-presidente do CRF/MG, Claudiney Ferreira, explica que o 
projeto é uma maneira de converter em benefícios parte do valor 
investido pelos farmacêuticos mineiros na profi ssão. “O Profar-
minas é um programa sem custo para o profi ssional, que deve 
se apropriar das vantagens oferecidas no contexto profi ssional e 
pessoal. Para isso, o Conselho estará sempre em busca de novas 
parcerias com empresas que se adequem aos critérios exigidos”, 
destaca.

Antes de os convênios serem fi rmados, o departamento jurídico 
do CRF/MG analisa uma série de documentos da empresa para 
garantir a concessão do benefício aos farmacêuticos regulares. 
Caso o profissional tenha problemas para efetuar a compra e 
queira reportar ao Conselho, deverá entrar em contato com a 
equipe do Profarminas pelo email profarminas@crfmg.org.br
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farmacêuticos e seus clientes 
ilustram camPanHa De ValoriZaÇÃo
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O farmacêutico Danilo Macedo de Lima, de BH, estabeleceu 
uma relação de amizade com a cliente Helenice Moreira

Para demonstrar a relação de confi ança entre farmacêuticos 
e clientes, o CRF/MG elegeu dois profi ssionais para ilustrar 
a campanha do Mérito Farmacêutico 2014. Uma delas é a 
farmacêutica Isabella Vilela Ribeiro, de São João del-Rei. A 
profi ssional acompanha de perto a rotina do aposentado e 
cardiopata Juscelino Mendes Fiche, que visita a farmácia 
pelo menos uma vez por mês. 

Com tanto tempo utilizando medicação mensal e contínua, 
Juscelino mostra ter confiança no papel da farmacêutica 
Isabella em sua saúde. “Penso que conversar com o 
farmacêutico é sempre muito importante, pois é o último 
contato humanizado antes do uso dos medicamentos. Isso 
pode evitar tomá-los de forma errada ou sem necessidade”, 
ressalta Juscelino.

Os cuidados com o paciente vão além do balcão da farmácia. Em 
2011, um infarto colocou a vida de Juscelino em risco, e Isabella 
ajudou na articulação junto à Secretaria de Saúde da cidade 
para liberação de uma ambulância que pudesse levá-lo para 
um hospital da capital. Desde então, a atenção com a saúde do 
aposentado precisou ser redobrada, tendo Isabella importante 
função na orientação quanto ao uso dos medicamentos.

Segundo a farmacêutica, o for talecimento da 
confi ança é uma das vantagens em se conhecer os 
pacientes, suas famílias e histórias de vida. “Quando 
Juscelino se sentiu mal, fui avisada pela família que 
seu estado era crítico e que precisava ser transferido 
com urgência para um hospital em Belo Horizonte. Na 
época, trabalhava na farmácia do SUS e me empenhei 
junto com outros profissionais para conseguirmos 
a liberação de uma ambulância a tempo de evitar 
complicações”, explica Isabella. 

Confiança também é um sentimento que Helenice 
Moreira do Nascimento deixa transparecer quando 
fala de seu farmacêutico, Danilo Macedo de Lima. 
Há dois anos residindo no bairro Vista Alegre, em 
Belo Horizonte, Helenice encontrou em Danilo uma 
referência quanto aos assuntos relacionados à saúde. 
“Todas as vezes que tenho dúvidas quanto a medica-
mentos e doenças, venho à farmácia conversar com 
o Danilo. Ele é o ponto de apoio da minha família 
quando se fala em saúde. Hoje, posso afi rmar que, 
mais que um profi ssional atencioso, ele é um amigo 
presente em minha vida”, salientou.

Compartilhe sua história! Fale dos amigos que fez durante a carreira, da con� ança que eles têm em você! 
Conte como essa parceria faz bem. Seu depoimento pode ser divulgado no hotsite da campanha do Mérito 

Farmacêutico 2014. Mande um email, com foto, para comunicacao@crfmg.org.br

A farmacêutica Isabella Ribeiro, de São João del-Rei, presta 
assistência ao aposentado Juscelino Mendes Fiche

Homenagem do CRF/MG em comemoração ao Dia do Farmacêutico celebra 
a relação de amizade e con� ança que existe entre pro� ssionais e clientes

Procure seu 
farmacêutico
e encontre Bem-estar

A campanha nas ruas
Para atingir a população de todas as regiões, 
outdoors foram veiculados em 24 cidades do 
Estado: Betim, Contagem, Sete Lagoas, Sabará, 
Uberlândia, Uberaba, Poços de Caldas, Pouso 
Alegre, Muriaé, Itaúna, Barbacena, Itabira, Ipatinga, 
Coronel Fabriciano, Timóteo, Montes Claros, 
Passos, Divinópolis, Varginha, Lavras, Governador 
Valadares, Teófi lo Otoni, Araguari e Ituiutaba. 

Além das peças dentro dos trens, também foram 
feitos anúncios nas seis principais estações de metrô 
da região metropolitana de Belo Horizonte: Central, 
Vilarinho, Eldorado, Lagoinha, Santa Efigênia e 
Minas Shopping.

A campanha também circulou na traseira de diversas 
linhas de ônibus em Belo Horizonte, Contagem, 
Betim, Ribeirão das Neves, Ibirité, Nova Lima, 
Santa Luzia, Vespasiano e Patos de Minas. 

Além dos horários do Minuto do Farmacêutico 
definidos para janeiro na Rádio Itatiaia, líder 
absoluta de audiência em Minas Gerais, o número 
de inserções nos intervalos dos programas também 
foi ampliado no fim de semana que antecedeu 
a comemoração do Dia do Farmacêutico. As 
veiculações também foram feitas em grandes rádios 
regionais do Estado.
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Fazer com que as pessoas se sintam bem é a especialidade 
do farmacêutico. Sempre disposto a ajudar, o profi ssional de 
saúde que é referência em medicamentos se destaca pela 
proximidade e cuidado com a população. Sua dedicação 
à promoção da saúde resulta em uma relação de amizade, 
na qual o farmacêutico é peça chave para o bem-estar do 
paciente. 

Pensando nisso, o CRF/MG lançou em 2014 uma campanha 
de valorização profi ssional voltada para a população, em que 
é possível constatar essa relação de confiança e respeito 
mútuo. Reforçando o papel do farmacêutico como promotor 
da saúde e bem-estar da sociedade, a campanha foi veiculada 
nas principais cidades de Minas Gerais por meio de anúncios 
em traseiras de ônibus, outdoors, rádios e metrô. 

O CRF/MG também abriu espaço para que os farmacêu-
ticos relatassem suas histórias de amor à profissão, 
apresentando os mecanismos que os tornam essenciais 
na promoção e recuperação da saúde de seus clientes. Os 
depoimentos podem ser conferidos no hotsite da campanha: 
www.crfmg.org.br/merito 2014.

Anúncios em backbus levaram 
a campanha para as ruas 

Outdoor’s foram instaladas 
em mais de 20 cidades As principais estações do metrô de Belo Horizonte 

também ganharam anúncios da campanha



Farmo. Jaime Bassi Teixeira
Formado pela Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto, foi presidente da 
Associação dos Farmacêuticos e Bioquímicos de São João del-Rei e Região, além de representante dos 
laboratórios no Conselho Municipal de Saúde de São João del-Rei. Já atuou com diretor da Clínica 
São Lucas e, hoje, é sócio proprietário do Laboratório do Hospital de Nossa Senhora das Mercês e 
proprietário do Laboratório São Lucas. Tem sido um importante defensor das Análises Clínicas em 
âmbito regional. Jaime Bassi Teixeira recebeu a comenda das mãos do diretor tesoureiro Marcos Luiz 
de Carvalho.
“Quando recebemos uma homenagem tão importante como essa, não podemos achar que é mérito de só uma 
pessoa. Ela é resultado dos esforços e colaboração de muitos. Por isso, agradeço aos colaboradores de São 
João del-Rei, alguns deles estão comigo há mais de 20 anos. Agradeço ao presidente Vanderlei Machado 
por tudo o que tem feito pelas Análises Clínicas no nosso Estado. Agradeço também ao colega Humberto 
Tibúrcio, pela sua luta em nome dos laboratórios de Análises Clínicas. Agradeço à diretoria do CRF/MG 
pela honra da indicação. E, principalmente, agradeço à minha família pelo apoio incondicional que tem 
me dado todos esses anos.”

Farmo. José Alves Dias
Nascido em 1920, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, formou-se em Farmácia em 1943, pela UFMG. 
Foi fiscal da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Em 1960, trabalhou no 
Instituto Ezequiel Dias, no laboratório de Produção Farmacêutica. Também atuou na rede Fhemig, 
com padronização de medicamentos. Foi professor da Faculdade de Farmácia da UFMG por 28 
anos e se aposentou em 1987. É proprietário da Neopharma Farmácia de Manipulação e Drogaria 
desde 1982. Hoje, aos 94 anos, é um dos farmacêuticos mais antigos inscritos no Conselho Regional 
de Farmácia de Minas Gerais. José Alves Dias recebeu a homenagem ao lado da filha, também 
farmacêutica, Astrid Chucre Dias, das mãos do secretário-geral Arthur Maia Amaral.
“É com muita honra e alegria que recebo essa Comenda do Mérito Farmacêutico. Me sinto orgulhoso 
de poder, nesses 71 anos de profissão, ter contribuído na cura ou alívio dos pacientes. Até hoje me sinto 
capaz de exercer a minha profissão com dignidade, respeito e ética. A Farmácia é uma tradição milenar, 
sucessora dos boticários no uso dos fármacos. O papel do farmacêutico é tão complexo quanto vital. É uma 
das profissões mais antigas da humanidade. Sou grato a todos vocês por reconhecerem a minha luta.”

Homenagem ao mestre
Lúcio Guedes Barra

Durante a solenidade que marcou a confraternização entre os farmacêuticos mineiros, o CRF/MG 
prestou também uma homenagem póstuma ao ilustre farmacêutico e ex-diretor Lúcio Guedes Barra, 
que dedicou a vida ao progresso da profissão farmacêutica. Falecido em 16 de dezembro de 2013, 
professor Lúcio foi um dos grandes defensores da profissão em Minas Gerais. A homenagem foi 
recebida por seu filho, Rafael Gouveia Barra, das mãos do presidente Vanderlei Machado.
“Estamos emocionados com essa homenagem. Meu pai amava muito o que fazia. Vendo-o no seu dia a 
dia, aprendemos a respeitar essa profissão, que também passamos a admirar. É muito bom perceber que 
o Conselho e os farmacêuticos reconhecem a luta e dedicação que ele teve durante toda a vida. Muito 
obrigado.”
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Farmo. Walter da Silva Jorge João
Presidente reeleito do Conselho Federal de Farmácia, graduou-se em Farmácia e Bioquímica pela 
Universidade Federal do Pará (UFPA), em 1973. Mestre em Ciência dos Alimentos e Nutrição pelo 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), na Guatemala, foi professor, por 23 
anos, da mesma universidade onde se formou, da qual foi também chefe de departamento e diretor 
do Centro de Ciências da Saúde, entre outros cargos na área de pesquisa. É conselheiro federal de 
Farmácia pelo Estado do Pará; foi membro das comissões de Tomada de Contas e de Legislação e 
Regulamentação do CFF; é membro titular da Academia Nacional de Farmácia. Walter recebeu a 
homenagem das mãos do presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado.
“Fico extremamente emocionado com a homenagem que recebo do segundo maior Conselho de Farmácia 
do País. Dedico essa comenda a todos os 175 mil colegas que estão desenvolvendo sua atividade na 
linha de frente, defendendo a nossa profissão em todo o Brasil. Temos que nos despir da vaidade para 
que nossa profissão possa, de fato, prosperar. Aproveito para deixar aqui, publicamente, o testemunho e 
reconhecimento do CFF ao brilhante trabalho que o CRF/MG tem desenvolvido em Minas Gerais, hoje 
representado pela reeleição do nosso colega Vanderlei Machado. Meus parabéns e muito obrigado.”
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Em destaque

Quatro farmacêuticos receberam a Comenda do Mérito Farmacêutico em 2014, em solenidade realizada no dia 18 
de janeiro. Eles representam toda uma categoria que se dedica à profissão com ética e responsabilidade. O evento foi 
realizado em Belo Horizonte e contou com a participação de mais de 1000 pessoas.

Ao dar as boas vindas aos colegas, o presidente Vanderlei Machado estendeu a homenagem do dia aos milhares de 
farmacêuticos que exercem seu ofício com amor. “Estejam certos de que o Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais se orgulha de cada um de vocês, profissionais dedicados, éticos e responsáveis, e estará sempre de portas 
abertas”, ressaltou.

Constituída por medalha e diploma, a comenda representa a maior honraria concedida no setor farmacêutico 
brasileiro. Criada em 1998 por meio de resolução do CFF, a homenagem é outorgada a farmacêuticos e autoridades 
que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à profissão farmacêutica.

Homenagem a ilustres farmacêuticos

Farmo. Fernando de Pinho Tavares
Nascido em Sabinópolis, na região do Rio Doce, ingressou na UFMG em 1975 e escolheu 
o curso de Farmácia pela intensa convivência com um antigo farmacêutico de sua cidade, cujo 
estabelecimento remontava aos tempos de Brasil Império. Sua atuação política se iniciou no 
Diretório Acadêmico, junto à Faculdade de Farmácia. Nele trabalhou como secretário-geral e 
presidente. Ocupou cargos de direção no Sindicato dos Farmacêuticos de 1989 a 1994. Durante 
sua gestão, foi fechado o primeiro acordo coletivo da categoria. Tem participação ativa no 
CRF/MG como colaborador e, nos últimos anos, atuou nas eleições como representante do CFF. 
A homenagem a Fernando de Pinho Tavares foi prestada pelo vice-presidente Claudiney Ferreira.

“É com imenso orgulho que recebo essa homenagem. Estou prestes a encerrar minhas atividades como 
servidor da UFMG, onde participei, ativamente, em todos os órgãos de representação dos servidores. 
Tenho o sonho de ter uma farmácia de plantas medicinais num cantinho desta Minas Gerais afora. Não 
podemos nos acomodar, omitir. Temos que manter acesa a chama da vontade de lutar, de mudar, de 
construir e criar. Se muito foi feito, há muito mais por fazer. Muito obrigado a todos.”
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Em sua palestra, a conselheira federal suplente Maria 
Alicia Ferrero discutiu a visão do cliente e as melhorias 

para a imagem de seu negócio com a palestra 
“Como sua farmácia é vista? Vamos mudar isto!”

A farmacêutica e integrante da Comissão Assessora de Saúde 
Pública, Patrícia Abrantes, falou sobre a “Estruturação da Assistência 

Farmacêutica na Secretaria Municipal de Saúde: case BH”

O farmacêutico e integrante da Comissão Assessora de 
Ensino, Waldemar de Paula Júnior, debateu o ensino 

das Análises Clínicas nos cursos de graduação

Discutindo a gestão de laboratórios clínicos, o 
farmacêutico Arilton Bacelar Júnior ministrou palestra 

para farmacêuticos da área de Análises Clínicas

O farmacêutico e professor Marcelo Reis ministrou 
palestra sobre “Garantia da Qualidade: Interpretação e 
análise dos laudos de laboratórios de terceirização para 

tratamento de não conformidades na Farmácia Magistral”

Área: Farmácia Magistral

Área: Saúde Pública Área: Análises Clínicas

O farmacêutico e integrante da Comissão Assessora de Saúde 
Pública, Nivaldo de Souza Júnior, discutiu a realidade e a atuação 
do farmacêutico na perspectiva das Redes de Atenção à Saúde

“Sou recém formada e ainda vou retirar 
a minha carteira marrom, mas sempre 
participei dos cursos do CRF/MG mesmo 
quando ainda era estudante. O Ciclo de 
Palestras me surpreendeu e superou as 
expectativas, pois pude atualizar meus 
conhecimentos de acordo com a minha 
área de interesse, que é a Saúde Pública.”
Gabriela Cristina Martins
Farmacêutica de Betim

“Participei do III Ciclo de Palestras 
assistindo às aulas de Gestão e 
Empreendedorismo e achei ótimo para 
me atualizar. Escolhi esse tema porque 
estou com o desejo de abrir o meu próprio 
negócio e, através da capacitação, tive 
acesso a algumas ferramentas necessárias 
para ser um gestor e fazer o meu 
empreendimento se tornar um sucesso.”
Estephen Jorge Fernandes
Farmacêutico de Belo Horizonte

Além da tradicional entrega da Comenda do Mérito 
Farmacêutico, as comemorações referentes ao Dia do 
Farmacêutico também tiveram várias oportunidades 
simultâneas de capacitação profi ssional. No dia 17 de 
janeiro, os farmacêuticos participaram do III Ciclo 
de Palestras, evento realizado nos últimos três anos 
com o objetivo de celebrar a data com a oferta de 
conhecimento e atualização profi ssional. 

“Esta é uma das ferramentas utilizadas pelo 
CRF/MG a fim de contribuir para a construção de 
uma categoria ainda mais forte e capacitada para 
atender as demandas da população”, destacou o 
presidente Vanderlei Machado. As palestras foram 
ministradas por profissionais que são especialistas 
nas áreas de Farmácia Magistral,  Gestão e 
Empreendedorismo, Saúde Pública e Análises 
Clínicas. 

O diretor tesoureiro Marcos Luiz de Carvalho 
também acompanhou os trabalhos e elogiou o 
interesse dos farmacêuticos que participaram do 
evento. “O profi ssional que abdica de algumas horas 
de sua sexta-feira à noite para participar das palestras é 
consciente de que esse é o caminho para a valorização 
do farmacêutico. Os profi ssionais que estão sempre 
atualizados são qualifi cados para prestar serviços à 
população e se tornam referência de seus clientes”, 
comentou.

A palavra é sua

A conselheira do CRF/MG, Márcia Magalhães, compartilhou suas 
experiências em gestão na palestra sobre “Competitividade 

e Sustentabilidade do Negócio no Segmento da Saúde”

Discutindo o tema “Introdução à análise da viabilidade financeira 
de projetos farmacêuticos e investimentos”, o farmacêutico Danilo 

Matos falou sobre a área econômica da gestão de negócios

Área: Gestão e 
Empreendedorismo

iii ciclo De Palestras marca o Dia Do farmacêutico
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A Resolução 586/ 13 es tabelece a 
prescrição farmacêutica como ato 
pelo qual o farmacêutico seleciona e 
documenta terapias farmacológicas, 
n ã o  f a r m a c o l ó g i c a s  e  o u t r a s 
inter venções relativas ao cuidado 
à  s a ú d e  d o  p a c i e n t e ,  v i s a n d o  a 
promoção, proteção e recuperação 
da saúde, e a prevenção de doenças e 
de outros problemas de saúde. No ato 
da prescrição, o farmacêutico deverá 
adotar diversas medidas, entre elas:

 » Basear suas ações nas melhores 
evidências científi cas;

 »  Tomar decisões de forma 
compartilhada e centrada no paciente;

 » Considerar a existência de outras 
condições clínicas, o uso de outros 
medicamentos, os hábitos de vida e 
o contexto de cuidado no entorno do 
paciente.

Para a gerente de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, 
Maria Neusa Lessa, a prescrição farmacêutica “é um presente 
para a classe e um ganho para os farmacêuticos que atuam nos 
postos de saúde pela condição de orientação que o profissional 
poderá dar”. Ela também frisou a importância da participação do 
CRF/MG nos eventos promovidos pela Prefeitura, como o workshop 
sobre legislação farmacêutica, realizado em setembro de 2013, 
e manifestou o interesse de que novas oportunidades como essa 
continuem acontecendo. 

O diretor Marcos Luiz de Carvalho elogiou a participação dos 
farmacêuticos e agradeceu o empenho da Vigilância Sanitária 
de Coronel Fabriciano na realização do evento. “A prescrição 
farmacêutica é um assunto novo e deve ser explorado em todas as 
oportunidades possíveis. Parabéns aos colegas da região, profis-
sionais conscientes do seu papel, e à Vigilância Sanitária municipal, 
na pessoa da farmacêutica Hyelem Talita, que não mede esforços 
para trazer essas capacitações para a cidade”. O evento contou 
também com a participação do integrante da Comissão Assessora de 
Ensino, Danilo Matos.

Homenagens
O ex-presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos da Luz, 
aproveitou a oportunidade para parabenizar os profissionais pelo 
Dia do Farmacêutico, comemorado no dia 20 de janeiro, e lamentar, 
em público, o falecimento do ex-presidente do CFF, Jaldo de Souza 
Santos, ocorrido no dia 3 de fevereiro. O vereador Marcos da Luz tem 
sido um importante apoiador da categoria farmacêutica na região. 
Ele foi o autor da Lei 2314/2013, que criou a Semana de Conscien-
tização e Combate à Automedicação. “Tenho profundo carinho pela 
classe e reconheço o papel essencial que o farmacêutico tem junto à 
comunidade”, afi rmou.

Farmacêuticos doam fraldas geriátricas a asilo da cidade
Os participantes do workshop do dia 6 de fevereiro doaram mais de 60 pacotes 
de fraldas geriátricas ao Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanan, de Coronel 
Fabriciano. As doações foram entregues pelo diretor Marcos Luiz de Carvalho 
e a fi scal da Vigilância Sanitária da cidade, Hyelem Talita, ao diretor do Lar de 
Idosos, Eustáquio Silva. 

Aproximadamente 35 idosos sem família ou em estado de vulnerabilidade social 
residem no local, que oferece serviços especializados nas áreas de enfermagem, 
assistência social, nutricional, odontológica, médica, pedagógica e atividades 
ocupacionais.
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A prescrição 
farmacêutica em 

DEBATE
Aproximadamente 100 profi ssionais da região do Vale do Aço participaram do evento 

promovido pelo CRF/MG, em parceria com a Vigilância Sanitária de Coronel Fabriciano

O CRF/MG promoveu, no dia 6 de fevereiro, mais um 
evento de capacitação em parceria com a Vigilância 
Sanitária de Coronel Fabriciano, na região do Vale do Aço. 
Cerca de 100 profissionais participaram do workshop 
sobre prescrição farmacêutica, realizado no auditório 
da Câmara Municipal da cidade. Na oportunidade, o 
diretor tesoureiro do CRF/MG, Marcos Luiz de Carvalho, 
apresentou o histórico da regulamentação da prescrição 
e alertou para as responsabilidades inerentes a essa 
nova prática. 

Entre os participantes estavam proprietários e farmacêu-
ticos da rede pública e privada, atuantes nas áreas de 
Dispensação, Farmácia Hospitalar e Farmácia Magistral. 
Regulamentada pela Resolução 586/13 do Conselho 
Federal de Farmácia, a prescrição farmacêutica tem 
levantado dúvidas nos profissionais de todo o Brasil. 
Além de apresentar os procedimentos básicos para a 
prescrição de MIP’s, a palestra esclareceu as principais 

dúvidas dos farmacêuticos, como os dados que devem 
ser registrados no documento prescrito, por quanto 
tempo eles devem ficar arquivados nos estabeleci-
mentos e quais as habilitações necessárias para que o 
farmacêutico exerça a atividade recém-regulamentada. 

Representando a Secretaria Estadual de Saúde, a 
farmacêutica e autoridade sanitária do Núcleo de 
Vigilância Sanitária da região do Vale do Aço, Micheline 
Paiva, lembrou as implicações legais que envolvem a 
prescrição farmacêutica. “A regulamentação é um passo 
muito importante para a população e a própria categoria, 
mas é fundamental que o farmacêutico esteja atento 
às suas novas responsabilidades. Cabe à Vigilância 
Sanitária acompanhar como está se dando esse 
processo nas farmácias e drogarias, acompanhando o 
registro dos documentos de prescrição e a assistência 
que o farmacêutico dá aos consumidores”, alertou. 

Diretor Marcos Luiz de Carvalho apresentou 
o histórico da prescrição

A fiscal da Visa municipal Hyelem Talita alertou para 
as implicações legais que envolvem a nova prática 

Autoridades municipais e estaduais 
participam do envento
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Fotos: Visa de Coronel Fabriciano
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os farmacêuticos podem evitar a entrada de medica-
mentos ilegais nos estabelecimentos e se respaldarem 
legalmente nesses casos. “São três passos essenciais 
para evitar a pirataria. Primeiro, verifi car a qualifi cação 
do produto. Segundo, sempre ter a nota fi scal da compra. 
Terceiro, realizar o ‘cara-crachá’, que consiste em verifi car 
se os dados da nota batem com o produto recebido”, diz 
o delegado.

O evento também foi composto por autoridades, como 
o prefeito de Ponte Nova, Paulo Augusto Moreira Malta, 
o secretário municipal de saúde, Ivan José da Silva, 
a coordenadora do curso de Farmácia da Faculdade 
Dinâmica, Juliana Pessotti, o diretor tesoureiro do 
CRF/MG, Marcos Luiz de Carvalho, e a farmacêutica fi scal 
da Vigilância Sanitária de Coronel Fabriciano, represen-
tando a secretaria de saúde da cidade, Hyelem Talita.

Segundo o prefeito Paulo Augusto, a parceria da 
prefeitura com o CRF/MG será continuada. “Vi hoje uma 

O presidente Vanderlei Machado ministrou palestra 
para os integrantes da Associação de Farmacêuticos de 
Ipanema e região no dia 15 de fevereiro. Em sua apresen-
tação, realizada na cidade de Ipanema, Vanderlei discutiu 
os desafi os e as potencialidades das Análises Clínicas na 
atualidade.

Debatendo as Análises Clínicas
O presidente Vanderlei Machado ministrou palestra 
para os integrantes da Associação de Farmacêuticos de 
Ipanema e região no dia 15 de fevereiro. Em sua apresen-
tação, realizada na cidade de Ipanema, Vanderlei discutiu 
os desafi os e as potencialidades das Análises Clínicas na 
atualidade.

palestra essencial de uma entidade comprometida a 
atuar, preventivamente, para fortalecer a classe que 
representa. O Conselho possui esse papel fundamental 
de qualificar os farmacêuticos e, aqui em Ponte Nova, 
continuaremos colaborando com a capacitação, com 
o objetivo de oferecer à população serviço público de 
saúde de qualidade”, diz o prefeito.

Responsabilidade social
Como contribuição à participação na palestra sobre 
pirataria de medicamentos e responsabilidade social, os 
profi ssionais e estudantes doaram mochilas, cadernos, 
lápis e borrachas à Pastoral da Criança do Bairro São 
Pedro, de Ponte Nova. Os representantes da Pastoral 
receberam mais de 100 kits, recolhidos e encami-
nhados por policiais militares. A Polícia Militar de Ponte 
Nova possui parceria com a prefeitura da cidade para 
intervenções como essa, relacionadas à prestação de 
serviços para a Pastoral da Criança.

Da esquerda para a direita: secretário de Saúde, Ivan José da Silva, presidente Vanderlei 
Machado, prefeito, Paulo Augusto Malta, e tesoureiro Marcos Luiz de Carvalho

Pastoral da Criança de Ponte Nova recebeu mais de 100 
kits escolares como doação dos farmacêuticos

Farmacêuticos e estudantes de Farmácia da cidade 
de Ponte Nova se reuniram no dia 27 de fevereiro para 
participar da palestra sobre “Pirataria de produtos 
sujeitos à Vigilância Sanitária, comércio clandestino de 
medicamentos controlados e responsabilidade criminal”. 
Ministrada pelo delegado da Polícia Federal e ex-chefe 
de Inteligência da Anvisa, Adilson Bezerra, a capaci-
tação discutiu o papel do farmacêutico no processo de 
combate e respaldo legal aos medicamentos pirateados. 
O workshop foi uma parceria do CRF/MG com a Faculdade 
Dinâmica, de Ponte Nova.

Na abertura do workshop, o presidente Vanderlei 
Machado reforçou a importância de os profissionais 
serem capacitados, contribuindo para uma categoria 
forte. “O CRF/MG realiza diversas capacitações gratuitas 
com o intuito de colaborar para uma classe mais 
qualificada, formada por farmacêuticos que sabem 
se impor através do conhecimento técnico e mostrar à 
população a importância que têm para a área de saúde”.

Além da discussão de leis referentes à pirataria e 
amostras de casos reais, Adilson Bezerra mostrou como 

Ponte Nova recebe workshop sobre 
responsabilidade civil, ética e criminal

A palavra é sua
“A discussão foi 
muito interessante. 
Os farmacêuticos 
entram em ciladas 
por necessidade 
de emprego, mas é 
sempre importante 
lembrar que a lei 

existe e deve ser cumprida. A maneira de 
evitar esses casos é com palestras como 
essa, que nos trazem um conhecimento das 
leis.”
Gerson Moreira Barbosa
Farmacêutico da secretaria municipal 
de saúde de Ponte Nova

“A discussão foi 
muito interessante. 
Os farmacêuticos 
entram em ciladas 
por necessidade 
de emprego, mas é 
sempre importante 
lembrar que a lei 

existe e deve ser cumprida. A maneira de 

“Achei a palestra 
excelente e muito 
esclarecedora, 
principalmente 
para nós que 
somos graduandos 
de Farmácia. O 
conteúdo é rico e 

mostra situações que o farmacêutico está 
sujeito a passar, alertando como devemos 
agir em casos como estes no futuro.”
Andréia Moreira
estudante do 9º período de farmácia 
e proprietária de drogaria

A palavra é sua
“Achei a palestra 
excelente e muito 
esclarecedora, 
principalmente 
para nós que 
somos graduandos 
de Farmácia. O 
conteúdo é rico e 

mostra situações que o farmacêutico está 

“Estou há muitos 
anos em Ponte Nova 
e essa é a primeira 
palestra em que vejo 
as pessoas envolvidas 
com o tema. Estamos 
no momento certo 
para discutir o assunto, 

pois a categoria necessita de se mostrar 
mais valorizada diante da população e isso 
só é possível se o pro� ssional for ético e 
quali� cado.”
Salvador Real
Farmacêutico proprietário de 
Farmácia de manipulação

“Estou há muitos 
anos em Ponte Nova 
e essa é a primeira 
palestra em que vejo 
as pessoas envolvidas 
com o tema. Estamos 
no momento certo 
para discutir o assunto, 

pois a categoria necessita de se mostrar 

Farmacêuticos e estudantes de Farmácia da cidade Na abertura do workshop, o presidente Vanderlei 

responsabilidade civil, ética e criminal
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Fiscalizaçao

O novo site do CRF/MG já está no ar! Lançado em comemoração ao Dia do Farmacêutico, o portal recebeu novas 
ferramentas e funcionalidades, além de uma interface mais vibrante e direta ao ponto, com acesso fácil a tudo o que 
você precisa. 

Além do novo layout, a plataforma de gestão mais moderna permite que os usuários façam pesquisas no acervo 
completo do site, incluindo as notícias antigas. A galeria de fotos agora é parte integrante do sistema e as informações 
podem ser compartilhadas direto, por e-mail ou redes sociais.

Novos aprimoramentos estão a caminho para que o portal ofereça um canal de comunicação cada vez mais amplo e 
mais efi caz para o farmacêutico. Acesse www.crfmg.org.br e acompanhe o dia a dia da Casa do Farmacêutico.

Mais agilidade e funcionalidade

comunicação

Pode entrar, a casa é sua!
www.crfmg.org.br

Em dia com a
FISCALIZAÇÃO

Mais visitas e menos autuações marcaram o serviço de fi scali-
zação do CRF/MG em 2013. No período, foram feitas 51.036 
inspeções, nas quais os fi scais puderam orientar o profi ssional 
farmacêutico em suas dúvidas cotidianas e acompanhar como 
está sendo feita a assistência farmacêutica à população. 

Esta aproximação gerou bons resultados. Durante todo o ano 
passado, foram lavrados apenas 842 autos de infração por 
ausência, 23% a menos que em 2012. Isso significa que o 
farmacêutico está mais presente no estabelecimento, prestando 
seu papel essencial de promotor da saúde. 

A redução do número de autuação por ausência superou a 
meta de 10% no período, traçada pela equipe de Fiscalização. 
“Queremos estar cada vez mais perto do profissional. Nosso 
email (fi scalização@crfmg.org.br) está disponível para o envio de 
críticas, elogios e sugestões. Vamos atender o que for possível. 
O que não for legalmente viável, será esclarecido o mais breve 
possível”, afi rmou o gerente do setor, Carlos César Queiroz.

De acordo com o vice-presidente Claudiney Ferreira, responsável 
pela coordenação do serviço de fi scalização, para 2014, a meta 
é diminuir ainda mais as autuações por ausência. “No nosso 
planejamento anual, buscamos sempre aumentar o número de 
visitas e, é claro, reduzir a necessidade de autuação. Ficamos 
satisfeitos ao perceber que o farmacêutico está se conscienti-
zando que estar presente no estabelecimento e disponível para 
prestar assistência é, além de um dever, um direito da população”, 
destacou Claudiney.

Fiscalização mais próxima, 
farmacêutico mais presente

55.800 10%
é a meta de inspeções 

da Fiscalização em 
2014

Deve ser a redução dos 
autos de infração por 
ausência, no período

O CRF/MG publica, a cada edição da 
Farmácia Revista, 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. 

Quem assina as defesas e recursos de auto de 
infração?

A defesa de auto de infração e o recurso ao CFF 
deverão ser apresentados por escrito e assinados 
pelo representante legal do estabelecimento, em 
cumprimento ao artigo 10, inciso V, da Resolução 
566/2012 e artigo 63, inciso III, da Lei 9784/99. 
Caso contrário, não serão reconhecidos. Devem, 
ainda, ser enviados pelos Correios ou protoco-
lados presencialmente em alguma unidade do 
CRF/MG. O farmacêutico responsável técnico, 
quando não for sócio proprietário do estabele-
cimento, não pode assinar a defesa, pois não é 
representante legal. Não serão aceitas defesas 
enviadas por fax ou por qualquer meio eletrônico 
(email, área do farmacêutico etc).

A comunicação de baixa de Responsabilidade 
Técnica deve ser feita quanto tempo após o 
desligamento do estabelecimento?

O farmacêutico deve encaminhar a baixa de 
Responsabilidade Técnica ao CRF/MG imedia-
tamente após o desligamento do responsável 
técnico do estabelecimento, de acordo com o 
artigo 11, item V, artigo 12 e artigo 13, item V 
da Resolução 417/2014 do CFF (Código de Ética 
da Profissão Farmacêutica). O farmacêutico 
responderá pelo período em que foi responsável 
técnico do estabelecimento até um ano após seu 
desligamento, de acordo com o artigo 16, §2º, da 
lei 5991/73. 
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O farmacêutico, ex-presidente do CFF por sete mandatos, 
era diabético e tinha problemas cardíacos

* Com informações do CFF

Jaldo de Souza Santos estava perto de completar 60 anos de profissão

O adeus a Jaldo Souza Santos*

eventos farmacêuticos científi cos do mundo, antes restrita 
aos Estados Unidos e Europa. 

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, lamentou a 
morte do ex-presidente do CFF. “Perdemos um personagem 
importante da história da nossa profi ssão. Alguém que esteve 
tanto tempo à frente do CFF, encabeçando importantes lutas 
em favor do engrandecimento da Farmácia, merece todo o 
nosso respeito e reconhecimento. Em nome da categoria 
farmacêutica mineira, manifestamos nossa solidariedade à 
família e amigos desse ilustre farmacêutico”.

A profissão farmacêutica perdeu um personagem 
ilustre da sua história recente. No dia 3 de fevereiro, 
faleceu o ex-presidente do CFF, Jaldo Souza Santos, 
vítima de septicemia. Cardíaco e diabético, o 
farmacêutico deu entrada no Hospital do Coração 
Anis Rassi, em Goiânia, dois dias antes.

Jaldo de Souza Santos começou a exercer a profi ssão 
em 1955, quando adquiriu a Farmácia do Povo, em 
Goiânia. Foi no estabelecimento que ele começou a 
articular sua incursão na política farmacêutica com o 
objetivo de resistir ao interesse fi nanceiro que insistia 
em rebaixar o medicamento à condição de mercadoria 
e transformar muitas farmácias em mercearia.

“Foi aí que eu parti para liderar o movimento 
de recuperação da profissão, de projeção do 
farmacêutico como profissional imprescindível aos 
sistemas público e privado de saúde”, explicou o 
ex-presidente em uma entrevista à revista do CFF, 
Pharmácia Brasileira.

Ele ajudou a implantar o Conselho Regional de 
Farmácia de Goiás, do qual foi presidente. Depois, 
elegeu-se por sete vezes seguidas (de 1998 a 2011) 
presidente do CFF. Jaldo de Souza Santos teve papel 
importante na elaboração e consolidação da política 
de medicamentos genéricos, e sua principal bandeira 
à frente do Conselho Federal de Farmácia foi a defesa 
da assistência farmacêutica plena. 

Em suas gestões, ele aproximou o CFF dos principais 
organismos farmacêuticos internacionais, política que 
culminou com a fi liação do órgão à Federação Interna-
cional de Farmacêuticos (FIP), em 2001. Cinco anos 
mais tarde, o Brasil já sediava um Congresso FIP, em 
Salvador, na Bahia, atraindo 2.500 farmacêuticos do 
exterior. Com isso, o País entrou na rota dos principais 

Foto: Yosikazu Maeda

Responsabilidade social

Promover a saúde e a qualidade de vida da 
população tem sido um compromisso do CRF/MG. 
Em fevereiro, foi fi rmado apoio à Associação Dona 
de Leite, que realiza um importante projeto social de 
combate à desnutrição infantil, assistindo centenas 
de crianças carentes em Belo Horizonte.

A parceria nasceu quando a farmacêutica Bárbara 
Michelle Lemos Lima, voluntária no projeto, indicou 
o Dona de Leite para receber as 1,5 mil embalagens 
de leite em pó coletadas na troca dos convites para 
a Solenidade do Mérito Farmacêutico 2014. 

De acordo com o fundador da associação, Daniel 
Favarini, a quantidade doada pelos farmacêuticos 
vai complementar a alimentação das crianças 
cadastras no projeto por aproximadamente três 
meses. “Ao receber as doações, as famílias podem 
comprar outros alimentos ou itens de primeira 
necessidade com o dinheiro que antes seria 
destinado à compra do leite”, destaca.

Além de arrecadar latas de leite em pó, o CRF/MG vai 
contribuir com a realização de palestras educativas 
às famílias atendidas pela associação. Segundo 
o presidente Vanderlei Machado, a parceria com 
o Dona de Leite marca início de uma série de 

também é especialidade do farmacêutico
Solidariedade

projetos sociais com os quais a entidade vai colaborar. “Há 
alguns anos, o Conselho tem destinado as doações recebidas 
nas capacitações a entidades fi lantrópicas. Agora, queremos 
reafi rmar esse compromisso social, acompanhando as ações 
realizadas e incentivando o espírito solidário dos farmacêu-
ticos”, ressalta.

O projeto
A Associação Dona de Leite teve início em 2009, quando um 
grupo de amigos percebeu a persistente luta das famílias de 
baixa renda do bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte, 
contra a desnutrição infantil. Desde então, passaram a 
arrecadar latas de leite em pó e distribuir na comunidade como 
forma de complementar a alimentação das crianças carentes 
com idades entre 6 meses e 7 anos.

Hoje, o projeto atende 90 famílias e 150 crianças dos bairros 
Novo Lajedo, Novo Aarão Reis e Ribeiro de Abreu, na capital, 
desejando expandir sua atuação em outras comunidades com 
as mesmas características e necessidades. “Ainda existem 
crianças na lista de espera, aguardando cadastro no projeto. 
Contudo, para atender a demanda, precisamos ter certeza da 
quantidade de doações que receberemos todo o mês, para 
que nenhuma das famílias cadastradas seja prejudicada”, 
explica Daniel.

As cerca de 1500 latas de leite em pó foram arracadas durante 10 dias
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Conheça mais sobre o projeto e 
veja como contribuir:

www.donadeleite.org.br
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Âmbito Profissional

Farmacêuticas Vanessa e Andressa preenchem uma planilha com os 
nomes dos medicamentos, dosagens e horários que devem ser tomados

Um dos trabalhos das farmacêuticas é conferir o prazo de validade 
dos medicamentos e se eles estão armazenados corretamente

Os cuidados paliativos aumentam a qualidade de vida 
e podem ampliar a sobrevida dos pacientes

cura, esses pacientes apresentam melhor controle 
da dor e dos sintomas físicos, sociais e emocionais 
acarretados pela doença. As visitas propor-
cionam o conforto de estar em seu domicílio, sem 
deixar de ser assistido por uma equipe de saúde 
multidisciplinar. Com os cuidados paliativos, 
muitos apresentam melhoria em seu quadro de 
saúde e bem-estar, podendo ampliar a sobrevida 
e amenizar alguns dos problemas enfrentados”, 
afi rmou Vanessa. 

A paciente Dejanira Barros Santos, que enfrenta 
um câncer, é atendida pela equipe desde o fi nal 
do ano passado e confirma a melhora a partir 
do tratamento . Ela esteve internada no Hospital 
Alberto Cavalcanti, mas atualmente está sendo 
assistida em casa. “A equipe toda é boa. São uns 
anjos. Às vezes, bate um sentimento ruim, mas 
eu penso em quanta gente tenho ao meu redor. 
Minha família, amigos e o pessoal do hospital me 
ajudam a não entrar em depressão”, conta.

Segundo Andressa Vilela, a experiência profis-
sional proporcionada pela visita domiciliar é rica 
sob vários aspectos. “Os cuidados paliativos 
representam uma nova área de atuação para 
nós, farmacêuticos, proporcionando-nos um 
crescimento profissional, já que adquirimos 
conhecimento em um trabalho inovador”. 

Mas, segundo ela, o grande ganho está mesmo 
no aspecto humano. “É uma relação profi ssional, 
mas também uma relação de confi ança, pois os 
pacientes acreditam que podemos colaborar 
para uma melhor qualidade de vida. Muitos 
deles vivenciam uma significativa melhora de 
seu estado físico e emocional em função dos 
resultados alcançados pela equipe. A oportu-
nidade do contato com pacientes no fi m da vida, 
revelando-nos seus anseios, medos, angústias e 
arrependimentos, leva-nos a refl etir sobre nossos 
valores e modo de viver”, relata Andressa.

Farmacêuticas
a pacientes em fase terminal

levam conforto

Quando a doença progride e não é mais possível 
investir na cura, cresce a necessidade dos 
cuidados paliativos. Equipes multidisciplinares de 
saúde têm ajudado a dar mais qualidade de vida 
aos pacientes e seus familiares. O cuidado diferen-
ciado é proporcionado por farmacêuticos, médicos, 
enfermeiros, assistentes sociais, técnicos 
de enfermagem, nutricionistas, terapeutas 
ocupacionais, fisioterapeutas e psicólogos. São 
profissionais que assumem, conjuntamente, 
o desafio de aliviar o sofrimento de quem se 
encontra em fase terminal. 

Funcionários do Hospital Alberto Cavalcanti, 
da rede Fhemig, especializado em oncologia, 
oferecem esse tipo de assistência a cerca de 45 
pacientes de Belo Horizonte e região metropo-
litana. Desses, aproximadamente 20 recebem 
visita domiciliar, enquanto os outros estão em 
tratamento ambulatorial. O atendimento na casa 
dos pacientes acontece às segundas, quartas 
e quintas-feiras, e a periodicidade e o tempo de 
duração de cada visita variam de acordo com a 
necessidade de cada um. 

As farmacêuticas Vanessa Soares de Castro 
e Andressa Vieira Vilela fazem parte dessa 
equipe multidisciplinar. “A atenção domiciliar 
aos pacientes se justifica pela impossibilidade 
de locomoção até o hospital para receberem a 
assistência paliativa. Tem como propósito afi rmar a 
vida e encarar a morte como um processo natural, 
e não um fracasso técnico”, explica Andressa. 

Elas visitam, pelo menos uma vez por semana, os 
pacientes em suas casas, verificando o cumpri-
mento do tratamento farmacológico, e checando 
o horário e a forma como os medicamentos estão 
sendo utilizados. Também analisam as prescrições 
e orientam sobre o uso correto, os efeitos colaterais 
e as interações medicamentosas, atuando, assim, 
em parceria com os médicos. “Em reuniões 
semanais com a equipe, é feita a discussão dos 
casos. Para evitar a ocorrência da polifarmácia, 
procuramos dar preferência a medicamentos que 
tratem mais de um sintoma do paciente”, conta 
Vanessa Soares.

Outra função das farmacêuticas é cuidar para que 
os medicamentos sejam armazenados correta-
mente e recolher os que já estejam com o prazo 
de validade vencido. Para ajudar no cumprimento 
da prescrição e adesão ao tratamento, as profi s-
sionais preenchem uma tabela com os nomes dos 
medicamentos, as dosagens e os horários que 
cada um deve ser tomado. Numa visita posterior, 
verifi cam se o que foi escrito está sendo seguido. 
As duas também esclarecem as dúvidas dos 
pacientes e familiares, e auxiliam na compreensão 
das orientações médicas.

Vanessa Castro ressalta a importância do trabalho 
do farmacêutico nessa equipe, uma vez que muitos 
sintomas aparecem devido ao tratamento farmaco-
lógico incorreto. “Para os pacientes, os cuidados 
paliativos representam melhoria na qualidade no 
fi m da vida. Apesar de não haver possibilidade de 



| Farmácia Revista |34

canal aberto

A lista de substâncias de uso proibido no Brasil subiu de 68 para 89. 
A relação foi publicada pela Anvisa no Diário Ofi cial da União de 19 
de fevereiro. As substâncias simulam efeitos semelhantes aos de 
outras drogas ilícitas já conhecidas, como heroína, LSD e Ecstasy. 

Segundo o diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, o pedido 
de revisão da lista foi feito pela Junta Internacional de Fiscalização 
de Entorpecentes (JIFE), ligada à Organização Mundial de Saúde, do 
Ministério Público Federal e da Polícia Federal. “As 21 substâncias 
são drogas novas, criadas para burlar as listas de drogas ilícitas 
publicadas no mundo. Nenhuma delas tem utilidade como medica-
mento, são produtos que simulam efeitos semelhantes ao de outras 
drogas ilícitas já conhecidas, como ópio, heroína e LSD, que agem 
sobre o sistema nervoso central e podem provocar alucinações”, 
explicou Barbano. 

A decisão atualiza a Portaria 344/98, que defi ne as regras para as 
substâncias proibidas e de controle especial no Brasil. Mais duas 
substâncias foram incluídas em outra lista – a de Produtos Contro-
lados -, também sob as regras da Portaria 344/98: o Tapentadol 
e a Teriflunomida. A Anvisa alerta que essas duas substâncias 
ainda não existem como medicamento no país, mas caso venham 
a ser registradas, seguirão as regras de controle especial, como 
ocorre com outros princípios ativos utilizados em medicamentos 
controlados. 

Outra mudança foi o remanejamento de um medicamento da lista 
de psicotrópicos para a de proibidos, também a pedido da JIFE.

* Com informações da Anvisa

251-NBOMe

25E-NBOMe

25D-NBOMe

25P-NBOMe

25C-NBOMe

25NNOMe

25B-NBOMe

25T7-NBOMe

4-metil-2,5-
dimetoxifeniletilamina (2C-D),

Metilona

25H-NBOMe

25T2-NBOMe

25T2-NBOMe

4-cloro-2,5-
dimetoxifeniletilamina (2C-c),

4-etil-2,5-
dimetoxifeniletilamina (2C-E)

2,5-dimetoxi-4-
propiltiofeniletilamina (2C-T-7),

4-iodo-2,5-
dimetoxifeniletilamina (2C-I),

5IAI
(5-iodo-2-aminoindano)

4-fl uor-2,5-
dimetoxifeniletilamina (2C-F),

MXE
(metoxetamina),

4-etil-tio-2,5-
dimetoxifeniletilamina (2C-T-2),

SUBSTÂNCIAS 
PROIBIDASAnvisa

21 novas substâncias*
PROÍBE

5IAI
(5-iodo-2-aminoindano)

4-cloro-
dimetoxifeniletilamina (2C-c),

4-metil-2,5-
dimetoxifeniletilamina (2C-D),

4-etil-2,5-
dimetoxifeniletilamina (2C-E)

4-fl uor-2,5-
dimetoxifeniletilamina (2C-F),

4-iodo-2,5-
dimetoxifeniletilamina (2C-I),
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Conscientizar a população sobre os cuidados relacionados 
ao uso de medicamentos. Este é o objetivo do programa 
“Dicas de Saúde”, apresentado pela farmacêutica Ariane 
de Araújo Silva Morais. O quadro vai ao ar todas as 
sextas-feiras, às 11h30, na Rádio Futura (FM – 105.1), 
de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. 
O programa é uma parceria entre a rádio e a Drogaria 
Regional São Caetano, da qual Ariane de Araújo é respon-
sável técnica.

Durante os 30 minutos de programa, ela esclarece as 
dúvidas enviadas pelos ouvintes por meio de um telefone 
da própria drogaria. “Percebemos que a população ainda 

é muito carente de informação, desconhecendo, inclusive, 
o papel do farmacêutico. No programa, orientamos 
quanto aos tratamentos e alertamos para os riscos da 
automedicação, erros de horários, problemas com a 
adesão ao tratamento ou dificuldade de administrar a 
fórmula prescrita”, explicou.

No ar desde outubro de 2013, o quadro também aborda 
outros assuntos relacionados à saúde, como o controle 
de diabetes e hipertensão, e as doenças sazonais. Além 
da atenção dada à população durante o programa, a 
drogaria em que Ariane trabalha mantém um telefone 
de contato direto com o público, sanando as dúvidas e 
auxiliando os moradores do bairro São Caetano e região.

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, parabe-
nizou a iniciativa da farmacêutica e da drogaria. “O 
farmacêutico é autoridade máxima em medicamentos. 
Os profissionais devem se apropriar da condição de 
agentes promotores da saúde e ocupar todos os espaços 
disponíveis para sensibilizar a população sobre a sua 
importância. Esperamos que a iniciativa da colega de 
Betim possa servir de exemplo para outros profi ssionais 
do Estado”, destacou.

O presidente lembrou que o CRF/MG também promove 
esta sensibilização por meio do Minuto do Farmacêutico 
na rádio Itatiaia, que é transmitido por emissoras 
afi liadas em mais de 800 municípios mineiros.

Farmacêutica dá dicas de 
saúde em rádio de Betim

Ariane de Araújo aproveita o espaço na rádio para esclarecer as 
principais dúvidas que os clientes apresentam na drogaria
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Novo sistema lançado pelo Governo Federal permite relato de 
acidentes com medicamentos, cosméticos e outros produtos

A Anvisa passou a receber os dados de notifi cação de eventos adversos relacionados à assistência à saúde, 
conforme previsto nas RDCs 36 e 53 de 2013. Desde o dia 26 de fevereiro, já é possível acessar o Sistema 
Notivisa, disponível no site www.anvisa.gov.br, no módulo “Eventos Adversos Relacionados à Assistência à Saúde”.

O novo módulo prevê o relato de incidentes como quedas, úlceras por pressão, falha na identificação de 
pacientes, além de problemas na cirurgia, no diagnóstico laboratorial e de imagem. Eventos adversos envolvendo 
medicamentos, produtos e equipamentos para saúde e hemoderivados também serão notifi cados pelo mesmo 
sistema, porém, em formulários específi cos. A Anvisa disponibilizou um guia rápido com informações para o 
cadastro. Outra novidade é que os usuários também poderão notifi car problemas que ocorreram durante a 
assistência, contribuindo para o desenvolvimento de medidas corretivas e protetitvas.

AMPLIANDO
SEGURANÇAa

paciente*
do 

Eventos adversos também já podem ser notificados*

Já está em funcionamento o Sistema de Notifi cação 
de Acidentes de Consumo (Siac). Criado para que os 
profissionais de saúde relatem casos de acidentes 
graves ou fatais relacionados a produtos ou serviços, 
o sistema poderá ajudar o Governo Federal a tomar 
medidas mais rápidas no sentido de ampliar a 
segurança do consumidor. 

Um formulário eletrônico disponível no si te 
www.siac.justica.gov.br permitirá o preenchimento 
dos dados pessoais do paciente, qual o produto ou 
serviço que gerou o problema e os procedimentos 
adotados. Há campos específicos para colocar a 
marca, o modelo e o fornecedor do produto, mas o 
preenchimento não é obrigatório, porque muitas 
vezes os próprios consumidores não se lembram 
dessas informações. 

Os dados serão consolidados e monitorados pela 
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que vai 

atuar em conjunto com a Anvisa, Inmetro e Denatran. 
Todos esses órgãos regulam ou certifi cam produtos 
de uso cotidiano da população. A expectativa é que 
o monitoramento dos acidentes de consumo permita 
uma maior fi scalização por parte do governo, sendo 
possível, por exemplo, a determinação de medidas 
corretivas como recall ou identifi cação de categorias 
de consumidores e regiões mais afetadas por 
produtos e serviços defeituosos. 

Segundo o Ministério da Saúde, o preenchimento, 
neste primeiro momento, será voluntário. Mas 
a previsão é torná-lo obrigatório para todos os 
profissionais da rede pública de saúde, inclusive 
farmacêuticos. Para preencher o formulário é 
preciso informar o número de registro nos respec-
tivos conselhos profi ssionais. Ainda de acordo com 
o Ministério da Saúde, estão previstos cursos para 
incentivar a adesão ao cadastro.
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Intercambialidade também 
para os similares

A Anvisa anunciou, no dia 16 de janeiro, que poderá 
ampliar as opções de medicamentos para o consumidor. 
A proposta é que os similares sejam intercambiáveis 
com os medicamentos de referência. Ser intercambiável 
significa que o produto de referência pode ser substi-
tuído por um similar que teve os estudos de equivalência 
apresentados, analisados e aprovados pela Anvisa. Com 
isso, o consumidor poderá usar a mesma prescrição 
médica que atualmente permite a escolha entre o 
medicamento de referência e o genérico, para comprar 
também o similar, caso seja de seu interesse.

Uma consulta pública ouviu o setor farmacêutico, a 
sociedade e os órgãos de defesa do consumidor a 
respeito da oferta desta terceira opção medicamentosa. 
As contribuições estão sendo analisadas e deverão 
resultar em uma RDC que reconhece a intercambialidade 
para os medicamentos similares. Pela proposta, estes 
medicamentos poderão substituir os de referência desde 
que seus respectivos estudos de equivalência tenham 
sido apresentados, analisados e aprovados pela Anvisa. 

Para entrar em circulação, os similares aprovados nestes 
testes deverão ter que constar em suas embalagens a 
marca de medicamento equivalente, simbolizada pela 
sigla “EQ”. A identifi cação obedecerá padrões parecidos 
com os de medicamentos genéricos, como a faixa 
amarela obrigatória nos produtos e a indicação da letra 
“G”. Desta maneira, consumidores e profissionais da 
saúde poderão reconhecer com facilidade os produtos 
que têm comprovação de equivalência e desempenham 
a mesma função terapêutica. 

Segundo a Anvisa, a maior parte dos medicamentos 
similares já apresentou os estudos exigidos e, portanto, 
poderão ser substituídos pelos de referência ainda este 
ano. O diretor-presidente da Agência, Dirceu Barbano, 
acredita que a medida vai permitir que a população 
tenha mais acesso aos medicamentos de qualidade no 
Brasil. “Temos a expectativa de um impacto positivo, pois 
toda vez que se amplia a competição quem ganha é o 
consumidor”, afi rmou. Ele lembrou que os medicamentos 
genéricos, que também são intercambiáveis, já entram 
no mercado com um preço 35% menor que o medica-
mento de referência. 

Para ser considerado intercambiável, os medica-
mentos devem apresentar os testes de Equivalência 
Farmacêutica e Biodisponibilidade, comprovando, assim, 
a Bioequivalência. Esta mesma regra já vale para medica-
mentos genéricos e similares. A diferença é que os 
similares possuem nome comercial ou marca, enquanto 
o genérico possui a denominação do princípio ativo, não 
possuindo nome comercial. 

* Com informações da Anvisa
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A Anvisa atualizou 157 nomes de 
princípios ativos que constam na Lista 
de Denominações Comuns Brasileiras 
(DCB). Essa atualização, que também 
altera e exclui a nomenclatura de 
alguns fármacos, consta na Resolução 
02/2014, publicada no dia 13 de 
janeiro no Diário Ofi cial da União. 

A lista DCB indica os termos a serem 
utilizados no Brasil para identificar 
princípios ativos usados na produção 
de medicamentos, nas prescrições 
médicas e na produção de textos 
científicos. Atualmente, a DCB traz 
o nome de aproximadamente dez 
mil substâncias. A atualização é 
categorizada em insumos, biológicos, 
hemoderivados e hemocomponentes, 
radiofármacos e plantas medicinais. 

De acordo com a Anvisa, a atualização 
do documento é um trabalho contínuo. 
Porém, uma nova lista só é editada 
quando há um volume signifi cativo de 
denominações.

O envio dos arquivos eletrônicos das bulas 
dos medicamentos tem novas regras. A Anvisa 
publicou, no dia 14 de janeiro, a versão 5 do 
Guia de Submissão Eletrônica de Bulas. A nova 
metodologia vai permitir que todas as bulas 
de medicamentos novos, similares, genéricos, 
específicos e biológicos estejam disponíveis 
à consulta da população por meio do Bulário 
Eletrônico. 

O novo guia também defi niu códigos de assunto 
para a solicitação de revisão de Bula Padrão por 
parte das empresas detentoras dos registros dos 
medicamentos e detalhou o procedimento de 
atualização, incluindo orientações para as bulas 
que ainda não estão publicadas no Bulário. 

As bulas devem ser submetidas por meio do 
peticionamento eletrônico, disponível no site da 
Anvisa. Todas as empresas deverão incluir as 
bulas no sistema eletrônico, inclusive as que já 
realizaram a submissão anteriormente. O sistema 
permite que as notificações de alterações de 
texto de bulas sejam realizadas apenas de forma 
digital e disponibilizadas aos consumidores em 
24 horas.

Lista das denominações 
comuns brasileiras é 
atualizada*

Anvisa publica nova versão 
do Guia de Submissão 
Eletrônica de Bulas*

* Com informações da Anvisa

www.crfmg.org.br

O CRF/MG conta agora com o envio de mensagens de texto pelo celular, 
um canal rápido e eficaz de comunicação com você!

Atualize seu número de celular na Área do Farmacêutico, no site, e 
fique sempre por dentro das novidades  de interesse da categoria!
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Automação agiliza registro de 

* Com informações da Anvisa

A Anvisa criou um Sistema de Automação de Registro de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes. O 
objetivo do novo sistema é permitir que os técnicos da Agência se concentrem na análise dos produtos que têm maior 
impacto na saúde da população, como os cosméticos infantis, alisantes e protetores solares. 

A partir de agora, todas as etapas de análise dos processos de cosméticos serão feitas de forma eletrônica e, em 
muitos casos, a liberação poderá ser automática. Uma das vantagens do sistema é a defi nição de parâmetros para as 
petições apresentadas pela indústria. Isso vai reduzir a possibilidade de erros ou de apresentação de processos em 
desacordo com a legislação. 

A empresa que já possui um cosmético notifi cado ou registrado na Anvisa também poderá utilizar este produto como 
referência para peticionar um novo produto semelhante ao que a fábrica já lançou no mercado. Isto vai proporcionar 
redução no tempo que as empresas necessitam para solicitar a autorização de novos lançamentos.

A automação também vai eliminar o trâmite de processos em papel na Agência. Os processos relativos aos cosméticos 
que atualmente aguardam análise pela Anvisa também poderão ser transformados em processo eletrônicos.

Ao anunciar o novo sistema, no dia 30 de 
janeiro, o diretor-presidente da Anvisa, Dirceu 
Barbano, reconheceu a importância da indústria 
de cosméticos para a economia brasileira. “O 
Estado não pode criar barreiras que impeçam 
o desenvolvimento da indústria”, afirmou. De 
acordo com a Associação Brasileira da Indústria 
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, 
o setor corresponde a 1,8% do PIB nacional, 
sendo que 30% do faturamento é baseado em 
lançamentos. Com o aquecimento, o Brasil se 
tornou o terceiro mercado mundial de produtos 
cosméticos em todo o mundo. 

Segundo a Anvisa, o número de pedidos da 
indústria de cosméticos para a Anvisa aumentou 
85% de 2007 a 2012. Para os cosméticos 
registrados, que envolvem produtos de maior 
risco, o crescimento foi de 64% no período de 
seis anos. 
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Anvisa aponta diferença de 680% em preço de medicamento
Fonte: Portal G1

Levantamento feito pela Anvisa mostra uma diferença de até 680% no preço de uma classe de 
medicamentos usada para tratamento de transtornos de ansiedade, os benzodiazepínicos. O 
trabalho avaliou os valores cobrados em 2013 por 14 remédios, de sete diferentes tipos ativos. Na 
análise, os preços variavam de R$ 5,92 a R$ 34,62.

Os benzodiazepínicos são considerados como medicamentos de segunda escolha para o trata-
mento de transtornos da ansiedade. Apesar das restrições na indicação, os benzodiazepínicos 
lideram a lista dos medicamentos controlados mais vendidos no Brasil. 

Os principais transtornos de ansiedade são o transtorno de pânico, de ansiedade social, de ansie-
dade generalizada (TAG) e o transtorno obsessivo compulsivo (TOC). De acordo com o boletim 
da Anvisa, são considerados como medicamentos de primeira escolha os inibidores seletivos da 
recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina.

SUS terá teste rápido para aids feito com fl uido oral em 2014
Fonte: Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou que o SUS passa a oferecer um novo tipo de teste rápido de aids em 2014. 
O teste, que é novidade no Brasil, é feito por meio de fl uido oral. O objetivo é oferecer o diagnóstico para 
a população em todas as campanhas do Fique Sabendo, nos serviços de saúde que atendem às populações 
vulneráveis e nas farmácias da rede pública. Inicialmente, o teste será usado a partir de março por 40 
organizações não governamentais (ONGs) parceiras do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, do 
Ministério da Saúde. No segundo semestre, o diagnóstico rápido será oferecido na rede do SUS. 

Na primeira etapa, homens que fazem sexo com homens, profi ssionais do sexo, travestis, transexuais, 
pessoas que usam drogas, pessoas privadas de liberdade e em situação de rua terão prioridade para fazer 
o teste. O kit para fazer o teste está sendo produzido pelo laboratório Bio-Manguinhos/Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). O fl uido do teste oral é extraído da gengiva e da mucosa da bochecha com o auxílio da 
haste coletora. O resultado sai em até 30 minutos.

O ministério também anunciou a aprovação do novo Manual Técnico para Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças, 
que complementa os procedimentos para os testes de HIV no país. O documento também traz a possibilidade de confi rmação do 
diagnóstico com um segundo teste, também rápido, que permite a redução do tempo de entrega do resultado ao paciente.

Nova droga contra câncer evita queda de cabelo
Fonte: Estadão

A Anvisa aprovou um medicamento para o tratamento do câncer de mama que não causa 
queda de cabelo e provoca menos efeitos colaterais do que a quimioterapia tradicional. A ação 
é possível porque o medicamento atua diretamente no tumor, em vez de afetar todas as células 
do corpo. De acordo com os organizadores do estudo, trata-se da primeira droga com esse 
mecanismo aprovada no País.

O medicamento trastuzumabe entansina (também chamado de T-DM1) é indicado para um tipo 
de câncer de mama avançado, identifi cado como HER2 positivo, que corresponde a 20% de 
todos os casos da doença. Seu uso deve ocorrer quando o tratamento convencional não apre-
sentar mais resultados. Além de evitar os efeitos colaterais da quimioterapia, ele aumenta em 50% o tempo de sobrevida. Uma 
das razões para o melhor prognóstico é que o novo medicamento pode ser usado por mais tempo do que a quimioterapia tradi-
cional. Por ser menos agressiva, a trastuzumabe entansina pode ser utilizada por tempo indeterminado. A aplicação da droga é 
feita a cada 21 dias. 

Embora o remédio possa aumentar a sobrevida das pacientes, o tumor de mama do tipo HER2 positivo continua sendo incurável. 
A aprovação da trastuzumabe entansina foi publicada pela Anvisa em janeiro. O medicamento deverá estar disponível no mercado 
em três meses. Novos estudos vão verifi car se o medicamento também é efi caz e seguro se utilizado em fases iniciais da doença.

SUS amplia uso do medicamento rituximabe
para tratamento de linfoma

Fonte: Agência Brasil

Pacientes de linfoma não Hodgkin de células B folicular terão, a partir deste ano, a opção terapêutica 
do anticorpo monoclonal rituximabe pelo SUS em primeira e segunda linhas (quando a doença resiste 
ou retorna após o primeiro tratamento com outro medicamento). A medida vai benefi ciar cerca de 1,5 
mil pessoas e o custo anual na compra do medicamento alcançará R$ 28 milhões, com redução de R$ 
10,9 milhões na aquisição do produto, após negociação do governo com o fabricante. 

Em 2012, cerca de 12 mil pessoas foram internadas em hospitais do SUS para tratamento de linfoma, 
sendo mais de 1,5 mil pacientes com linfoma Hodgking folicular. Em 2011, 3.737 pessoas morreram 
em decorrência do linfoma, 115 delas pelo tipo folicular. De acordo com o Ministério, o rituximabe está 
entre os dez medicamentos mais solicitados na Justiça e, desde 2011, o SUS atendeu a 86 processos, no 
valor de R$ 3 milhões. Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) indicam que 10 mil pessoas desen-
volvem algum tipo de linfoma todos os anos no Brasil. 

Em junho do ano passado, o Ministério anunciou parceria para a produção de seis medicamentos biológicos para tratamento do 
câncer, entre eles o rituximabe. A parceria prevê a transferência de tecnologia para três laboratórios públicos (os institutos Vital 
Brasil, Biomanguinhos e Butantan). Em cinco anos, eles vão dominar a cadeia produtiva de rituximabe e passarão a produzir o 
medicamento com menor custo.

Grávidas terão em 2014 vacina acelular contra a coqueluche
Fonte: Jornal Hoje em Dia

A partir de 2014, mulheres grávidas poderão ser imunizadas contra a coqueluche. O Instituto 
Butantan vai produzir uma versão acelular da vacina contra a doença. Segundo o Ministério da 
Saúde, cerca de 7 milhões de mulheres deverão ser benefi ciadas com a vacinação. 

Atualmente, a vacina contra a coqueluche é disponibilizada somente para crianças, por meio do 
Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. A cobertura contra a doença começa 
com a vacina pentavalente, administrada aos dois, aos quatro e aos seis meses de vida. Além da 
prevalente, a criança recebe dois reforços com a vacina DTP, que protege contra difteria, tétano 
e coqueluche. O primeiro reforço deve ser administrado aos 15 meses e o segundo, aos 4 anos. 

Causada pela bactéria Pertussis, a coqueluche tem como principal sintoma uma tosse desenfreada e incontrolável, que, em casos 
graves, pode elevar até mesmo à morte. Quando aplicada no adulto, a Pertussis celular é tóxica e gera reações. Por isso empresas 
multinacionais desenvolveram outra vacina de Pertussis, sem a célula e menos tóxica que a celular, para aplicação em adultos. Até 
o fi nal de 2012, 15.428 casos suspeitos de coqueluche foram notifi cados no Brasil. Desses, 4.453 (28,9%) foram confi rmados, com 
um incremento de 97% em relação a igual período de 2011, em que foram confi rmados 2.258 casos.

Vacina contra o HPV será oferecida no SUS a partir de 10 de março
Fonte: O Globo

A vacina contra o vírus HPV, um dos principais causadores do câncer do colo de útero, estará disponível para meninas de 11 a 13 
anos a partir do próximo dia 10 de março, na rede de vacinação do SUS. Com efi cácia de 98,8%, a vacina prevê a aplicação de três 
doses, ao longo dos próximos cinco anos. A segunda dose deverá ser aplicada seis meses depois da primeira. E a terceira, cinco 
anos após a primeira.

O custo da vacinação neste primeiro ano será de R$ 465 milhões. A produção da vacina é 
resultado de uma Parceria para o Desenvolvimento Produtivo entre o Instituto Butantan e o 
laboratório farmacêutico Merck, dos Estados Unidos. No Brasil, a aplicação das três doses da 
vacina na rede particular pode custar mais do que R$ 1 mil.

Cada município defi nirá o calendário de vacinação. O Ministério da Saúde recomenda que a 
vacinação seja feita em escolas públicas e privadas, uma vez que a experiência internacional 
mostra que essa é a melhor forma de atingir um maior número de meninas. Os pais ou respon-
sáveis poderão assinar declaração de recusa para impedir que a fi lha seja vacinada na escola.
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Mais do que autoridade em medicamento, o farmacêutico é um amigo, disponível nos 15 mil 
estabelecimentos em toda Minas Gerais.

Conselho Regional de Farmácia
de Minas Gerais
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Dia do Farmacêutico
O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais 
parabeniza o Conselho Regional de Farmácia do Estado 
de Minas Gerais pelo Dia do Farmacêutico e a iniciativa 
de homenagear as ilustres personalidades pelos 
relevantes serviços prestados à profi ssão.

Rubens Schröder Sobrinho – presidente do Coren/MG (Via carta)

Responsabilidade social
Um gesto de solidariedade que faz a diferença! Assim, 
a diretoria do Conselho Regional de Farmácia arrecadou 
para doar às crianças atendidas pelo Projeto Dona de 
Leite aproximadamente 1500 de leite em pó na troca 
de convite para a solenidade do Mérito Farmacêutico. 
Agradecemos, de coração, a doação. 

Daniel Favarini - Presidente da ONG Dona de Leite (Via Facebook)

Parabéns pela iniciativa (doação de leite em pó) e pelo 
lindo gesto. Fazer o bem sempre é importante!

Juliana Mourão (via Facebook)

Envie seu comentário para comunicacao@crfmg.org.br

Workshop sobre Assuntos Regulatórios 
Workshop excelente em todos os aspectos. Parceria 
entre IPOG e CRF/MG muito valiosa. Espero que novos 
eventos desse tipo se repitam. 

Heloísa Pinheiro Pedrosa (via Fale Conosco)

Worshop sobre Prescrição Farmacêutica
Parabéns. Precisamos valorizar as atribuições clínicas do 
farmacêutico.

Neyde de Melo Costa (por email)

Novo site
Parabéns pelo novo site. Ficou bem melhor!

Vanessa Soares de Castro (Via Fale Conosco)

Atendimento
Gostaria de parabenizar pelo atendimento na seção de 
Uberlândia. Geralmente, orgãos públicos fazem muito 
pouco caso e vocês sempre estão prontos a nos orientar 
e a atender muito bem. Parabéns e continuem assim. 

Patrícia Pena (por email)
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2014 Calendário de Feriados e 
Recessos do CRF/MG

01/01 (Quarta): Confraternização Universal
04/03 (Terça): Carnaval
18/04 (Sexta): Sexta-feira da Paixão 
21/04 (Segunda): Tiradentes
01/05 (Quinta): Dia Mundial do Trabalho
19/06 (Quinta): Corpus Christi 
25/12 (Quinta): Natal

03/03 (Segunda): Recesso de Carnaval
05/03 (Quarta): Quarta-feira de Cinzas
20/06 (Sexta): Recesso de Corpus Christi
24/12 (Quarta): Véspera de Natal
31/12 (Quarta): Véspera de Ano Novo

30/01 (Sexta): Aniversário de Governador Valadares
29/04 (Terça): Emancipação de Ipatinga
13/06 (Sexta): Dia de Santo Antônio, padroeiro de 
Governador Valadares e Juiz de Fora
03/07 (Quinta): Aniversário de Montes Claros
06/08 (Quarta): Dia de Bom Jesus do Amparo, padroeiro de Pouso Alegre 
15/08 (Sexta): Feriado municipal em Belo Horizonte, Ipatinga, 
Uberlândia, Dia de Nossa Senhora e Nossa Senhora da Abadia
20/11 (Quinta): Dia da Consciência Negra, feriado Municipal em Montes Claros
08/12 (Segunda): Imaculada Conceição, padroeira de Belo Horizonte

Feriados nacionais
(Sede e seções não funcionam)

Recessos
(Não haverá atendimento ao público)

Feriados municipais
(Apenas na cidade indicada não haverá atendimento)


