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REVISTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Nº 41 - MAIO / JUNHO DE 2014



Sede

Regionais

Setores

editorial

onde encontrar

Atualize seu endereço pelo site do CRF/MG, 
acessando a Área do Farmacêutico

www.crfmg.org.br

Conselho Regional de Farmácia
do Estado de Minas Gerais

Nº 41 - Edição Maio / Junho de 2014

Diretoria
Presidente: Farmº. Vanderlei Eustáquio Machado
Vice-presidente: Farmº. Claudiney Luís Ferreira
Secretário-geral: Farmº. Arthur Maia Amaral
Tesoureiro: Farmº. Marcos Luiz de Carvalho

Conselheiros Regionais Efetivos
Farmª. Adriana Cenachi Azêdo de Oliveira
Farmª Andréa Reis Pereira
Farmº. Arthur Maia Amaral
Farmº. Claudiney Luís Ferreira
Farmª. Gizele Souza Silva Leal
Farmº. José Augusto Alves Dupim
Farmª. Júnia Célia de Medeiros
Farmª Márcia Magalhães de Almeida Rodrigues
Farmº Marcos Luiz de Carvalho
Farmª. Rigleia Maria Moreira Lucena
Farmª. Teodora Dalva Guimarães da Costa
Farmº. Vanderlei Eustáquio Machado

Conselheiro Regional Suplente
Farmº. Sebastião José Ferreira

Conselheiro Federal
Farmº. Luciano Martins Rena Silva

Conselheira Federal Suplente
Farmª. Maria Alícia Ferrero

Rua Urucuia, 48 - Floresta, Belo Horizonte/MG
Cep: 30150-060 
Tel.: (31) 3218-1000 / Fax: (31) 3218-1001 / 3218-1002
Horário de Funcionamento: 8h às 17h, 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
Telefax: (32) 3215-9825
e-mail: secao.zonadamata@crfmg.org.br

Norte de Minas
Av. Dulce Sarmento, Ed. Master Center, n° 140 - Sala 309 - São José
Montes Claros/MG - CEP: 39400-318
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

Horário de funcionamento 
da sede e seções: 8h às 17h

Capa:

Arte: Luiz Cotta

Projeto que tramitava 
na Câmara há 20 
anos é aprovado e 
deixa a farmácia mais 
perto de se tornar 
estabelecimento de saúde

12 – Serviço de transparência pública 
ganha espaço no site do CRF/MG

14 – Conselho representa 
farmacêuticos em reunião que 
discutiu a judicialização da saúde

15 – Prefeitura de Inhapin 
aumenta o repasse financeiro para 
farmacêutico em concurso municipal

26 – Curso sobre Diabetes oferece 
25 mil vagas para farmacêuticos

29 – Farmacêutica blogueira 
alcança mais de 22 mil 
seguidores na internet

30 – Farmacêutica descreve o 
trabalho realizado na farmácia do 
Hospital Veterinário de Uberaba

32 – Confira as novas resoluções da 
Anvisa para a profissão farmacêutica

6 – Gestão
CRF/MG percorre Minas com campanha 
que conscientiza a população sobre 
o uso racional de medicamentos

28 – Comunicação
Minuto do Farmacêutico foi 
ampliado nas transmissões da 
Copa do Mundo na rádio Itatiaia

16 – Especial
Farmacêutica apresenta seu trabalho 
no Sersam de Divinópolis

Esta edição da Farmácia Revista traz a repercussão da vitória histórica da profissão farmacêutica no 
Congresso Nacional. A aprovação do projeto que transforma as farmácias em estabelecimentos de 
saúde promove uma fundamental correção no conceito dessas unidades e preserva, definitivamente, o 
espaço do farmacêutico como agente essencial à promoção e recuperação da saúde. 

A maturidade com que o Fórum Nacional de Luta pela Valorização da Profissão Farmacêutica conduziu 
a negociação junto aos parlamentares e empresários resultou em um acordo inédito entre as partes. 
Este acordo, por sua vez, solucionou um imbróglio de 20 anos em poucas semanas. Como a vitória 
era praticamente certa, a comissão editorial da Farmácia Revista optou por aguardar o desfecho no 
Legislativo para registrar, do início ao fim, o caminho que levou a essa conquista. Muitas outras vitórias 
estão por vir. 

A categoria está presenciando o início de uma nova era para a Farmácia, que certamente será motivo 
de orgulho para as futuras gerações. Boa leitura!
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Com a Palavra

Maio
• Entrevista para o jornal 
Redação BH News, da TV BH 
News, sobre os medicamentos 
manipulados, no dia 29.

Campanha pelo Uso 
Racional de Medicamentos
• Belo Horizonte

 -  Entrevista para a Rádio 
Inconfi dência, no dia 2;
 -  Matéria no Blog da Regional 
Centro Sul, no dia 2;
 -  Entrevista para o Jornal 
Hoje em Dia, no dia 3;
 -  Matéria no Portal G1, no dia 5;
 -  Entrevista ao vivo para o 
MGTV 1ª Edição, no dia 5;
 -  Entrevista para o Jornal da 
Rede Minas, no dia 5;
 -  Entrevista para o Jornal 
da Band, no dia 5;
 -  Entrevista para a TV 
Horizontes, no dia 5;
 -  Nota no Balanço Geral, da 
Rede Record, no dia 5;
 -  Entrevista, ao vivo, para a 
Rádio Band News, no dia 5;

Conselho 
na Mídia

Junho
• Entrevista para o jornal Redação BH News, da TV BH News, sobre descarte de medicamentos, no dia 6;
• Matéria no “Portal Dores do Campo”, sobre o desabastecimento de medicamentos na Rede Farmácia de Minas, no dia 12;
• Entrevista para o jornal Redação BH News, da TV BH News, sobre a mistura entre álcool e medicamentos, no dia 13;
• Entrevista para o MGTV, da Rede Globo, no dia 13, sobre a automedicação entre jovens;
• Reportagem sobre complexos vitamínicos para site da Revista Encontro, no dia 17;
• Entrevista, ao vivo, para a Rede Minas sobre automedicação, no dia 25;
• Entrevista para o jornal Redação BH News, da TV BH News, sobre as doenças de inverno, no dia 27.

 -  Entrevista, ao vivo, para o Programa 
Eduardo Costa, da Itatiaia, no dia 5;
 -  Entrevista para o Jornal da 
Itatiaia, 1ª Edição, no dia 5;
 -  Entrevista para a Rádio CBN, no dia 5;
 -  Entrevista para a Rádio 
América, no dia 5;
 -  Matéria no site SouBH, no dia 5;
 -  Matéria no site da BHTrans, no dia 5;
 -  Entrevista para o Jornal 
O Tempo, no dia 6;
 -  Nota no Jornal O Tempo, no dia 6;
 -  Entrevista de estúdio para o 
jornal Redação BH News, da 
TV BH News, no dia 7;

• Vale do Aço
 -  Entrevista para a Rádio Itatiaia, no dia 2;
 -  Matéria no Jornal Diário do Aço, no dia 6;
 -  Nota na Rádio Vanguarda 
- 95 FM, no dia 7;
 -  Entrevista, ao vivo, para o Bom 
Dia Minas, da InterTv dos Vales, 
afi liada Rede Globo, no dia 7;
 -  Matéria na InterTv dos Vales, no dia 07;
 -  Matéria na TV Cultura, no dia 7;
 -  Matéria na TV Uni, no dia 7;
 -  Entrevista para Rádio 
Educadora, no dia 7.

• Zona da Mata
 -  Entrevista, ao vivo, para a Rádio 
Montanhesa, de Viçosa, no dia 14;
 -  Entrevista para Rádio Universitária, 
de Viçosa, no dia 14;
 -  Matéria na Univiçosa, de 
Viçosa, no dia 16;
 -  Matéria no jornal Folha da Mata
 -  Entrevista, ao vivo, para o Bom 
Dia Minas, na TV Integração, 
afi liada Rede Globo, no dia 15;
 -  Matéria na TVE Juiz de Fora, no dia 15;

 -  Entrevista para a Rádio Itatiaia, 
em Juiz de Fora, no dia 15;
 -  Matéria no Jornal Tribuna 
de Minas, no dia 15;
 -  Matéria no Diário Regional, de 
Juiz de Fora, no dia 15.

• Triângulo Mineiro
 -  Entrevista, ao vivo, para o MGTV 1ª 
edição, da TV Integração, no dia 21;
 -  Matéria para o MGTV 2ª edição, 
da TV Integração, no dia 21.

• Sul de Minas
 -  Notícia no Jornal Varginha Online no dia 25;
 -  Entrevista para a EPTV Sul de 
Minas, de Varginha, no dia 26;
 -  Entrevista para a rádio Melodia 
FM, de Varginha, no dia 26;
 -  Nota na Rádio Difusora sobre a 
ação em Pouso Alegre, no dia 27;
 -  Nota na TV Libertas, de 
Pouso Alegre, no dia 27.

• Vale do Rio Doce
 -  Entrevista para a Rádio Difusora, em 
Governador Valadares, no dia 29;
 -  Matéria na TV Leste, de Governador 
Valadares, no dia 29.

• Norte de Minas
 -  Notícia no site do Jornal 
Montes Claros no dia 2;

• Ouro Preto
 -  Matéria no jornal Voz Ativa, no dia 05;
 -  Entrevista para a Rádio UFOP, no dia 05;
 -  Entrevista para a Rádio Itatiaia 
de Ouro Preto, no dia 06;
 -  Entrevista, ao vivo, para a 
Rádio Real FM, no dia 06;
 -  Entrevista para a TV TOP 
Cultura, no dia 06.

Em se plantando, tudo dá

55555555555555555

Claudiney Ferreira
Vice-presidente

A frase que Pero Vaz de Caminha usou para expressar 
as excelências de um Brasil recém-descoberto é 
ideal para descrever o momento que vive a Farmácia 
brasileira. Depois de 20 anos tentando evitar que um 
equívoco de grandes proporções no Legislativo nacional 
selasse negativamente o futuro da nossa profi ssão, nós, 
farmacêuticos, fi nalmente começamos a comemorar a 
vitória da saúde sobre os interesses comerciais.

Se hoje podemos respirar aliviados com a aprovação, 
no Congresso, do projeto que transforma farmácias 
em estabelecimentos de saúde é porque foi plantada, 
há quase duas décadas, a semente que seria capaz 
de evitar um retrocesso na saúde pública brasileira. O 
projeto original previa que profi ssionais de nível médio 
pudessem se responsabilizar tecnicamente por farmácias 
e drogarias e reduzia a importância do farmacêutico. 
Permitia, ainda, o funcionamento destes estabeleci-
mentos como simples pontos comerciais. Como não 
poderia ser diferente, as entidades farmacêuticas e os 
profi ssionais reagiram. Eu, inclusive, tive a oportunidade 
de ir a Brasília, quando ainda era estudante, e lutar 
contra esse projeto da ex-senadora Marluce Pinto.

Conseguimos capitanear o apoio do deputado Ivan 
Valente, que foi um defensor das causas farmacêu-
ticas. Ele apresentou um substitutivo ao Projeto de Lei 
4385/94 com o objetivo de corrigir esses equívocos. E, 
de maneira incansável, manteve empunhada a bandeira 
da profi ssão farmacêutica e da defesa da saúde por 17 
anos. A mesma bandeira foi defendida pela senadora 
e colega farmacêutica Vanessa Grazziotin, que cuidou 
de acelerar a tramitação no Senado, e, com um belo 
relatório, garantiu a aprovação unânime do texto.

A longa batalha travada nas comissões por onde o PL 
tramitou teve momentos de altos e baixos. Nesse período, 
os farmacêuticos aprenderam a se unir, somar forças e 
mobilizar-se pelo Brasil. Esse movimento resultou, em 
2014, na criação do Fórum Nacional de Luta pela Valori-
zação da Profissão Farmacêutica. Liderado pelo CFF 
e composto pelas principais federações, associações 
e sindicatos, o Fórum representa uma profissão que 
reconheceu a força que tem. Com maturidade, paciência 
e determinação, conseguimos desatar os nós que 
impediam a aprovação do projeto e garantir o começo 
dessa importante vitória. Falta apenas a última batalha: 
a sanção da presidente Dilma Rousseff.

Na profi ssão farmacêutica, em se plantando, tudo dá, é 
verdade. Mas é preciso plantar com confi ança, cultivar 
com união e colher com maturidade. A lição aprendida 
com essa aprovação credencia a Farmácia brasileira a 
enfrentar novos desafi os e marcar, defi nitivamente, o seu 
espaço como profi ssão essencial à promoção e recupe-
ração da saúde. O que nós, farmacêuticos, já sabíamos 
começa a ser reconhecido também pelos políticos, 
empresários e a própria população.
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Gestão

FARMACÊUTICOS EM AÇÃO

Além da entrega de folhetos informativos, os profi ssionais 
também aferiram a pressão arterial de centenas de pessoas

Farmacêuticos e acadêmicos prestaram orientação farmacêutica 
em locais de grande circulação de público

CRF/MG promove campanha contra a automedicação e demonstra para a população 
que a orientação do farmacêutico é tão essencial quanto o próprio medicamento

A palavra é sua
“Cada um deve 
procurar as 
informações 
corretas sobre os 
medicamentos que 
tem que tomar. 
Não adianta sair 
perguntando para 
quem não entende. 
Nossa saúde é 
mais importante 

que tudo. Por isso, sempre que tenho dúvida, 
procuro o médico ou o farmacêutico.”
Virgínia Bordoni,
moradora de Belo Horizonte

29.15�pessoas
SE INTOXICARAM
COM MEDICAMENTOS, 
EM 2011, NO BRASIL

O uso indiscriminado de medicamentos é um dos grandes problemas 
de saúde pública no mundo, tendo recebido atenção especial nas 
últimas décadas após a realização da Conferência Mundial sobre Uso 
Racional de Medicamentos de 1985, na cidade de Nairóbi, Quênia. Na 
época, a Organização Mundial de Saúde (OMS) de� niu o uso racional 
de medicamentos como um processo em que “os pacientes recebem 
os medicamentos apropriados à sua condição clínica, em doses 
adequadas às suas necessidades individuais, por um período de tempo 
adequado e ao menor custo possível para eles e sua comunidade.”

Quase 30 anos após a conferência, os números relacionados ao uso 
incorreto dessas substâncias ainda são alarmantes. No Brasil, os últimos 
dados apresentados pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-
-Farmacológicas (Sinitox) mostram que os medicamentos são a maior 
causa de intoxicação no País. Só em 2011, foram registrados 29.105 
casos, 5 mil a mais que no ano anterior. Isso equivale a 29,47% do total 
de intoxicação veri� cado no território nacional. Destes, 44 resultaram 
em morte. Em 35% dos casos, as vítimas foram crianças menores de 
10 anos. Para se ter ideia da gravidade da situação, o segundo maior 
causador de intoxicação, os agrotóxicos, foram responsáveis por 4,49% 
do total de casos. 

Diante desse cenário, o farmacêutico tem a importante tarefa de 
conscientizar a população, seja na orientação durante a dispensação, 
seja educando a comunidade sobre o uso correto dos medicamentos. 
Foi com o objetivo de levar esse conhecimento ao público que o 
CRF/MG realizou, em 2014, a segunda edição da Campanha pelo Uso 
Racional de Medicamentos.

O projeto foi lançado com uma grande mobilização em Belo Horizonte 
no dia 5 de maio, fazendo referência ao Dia Nacional do Uso Racional 
de Medicamentos, e percorreu dez cidades de diferentes regiões do 
Estado. Durante as ações de rua, pro� ssionais e estudantes prestaram 
serviços gratuitos de orientação farmacêutica em locais de grande 
circulação de pessoas, entregando folhetos informativos e aferindo 
pressão arterial.

Este ano, as peças desenvolvidas 
para o público tiveram um caráter 
mais interativo, buscando despertar 
a curiosidade das pessoas por meio 
de perguntas básicas relacionadas 
ao uso correto dos medicamentos, 
sempre destacando a importância 
de se buscar  a  or ientação do 
farmacêutico. A campanha também 
avançou em número de atendi-
mentos: mais de 20 mil folhetos foram 
entregues durante as mobilizações.

Em Belo Horizonte, a campanha 
ocorreu em três locais simultanea-
mente: na rodoviária e nas estações 
Tamoios e Santos Dumont do BRT/
MOVE. Realizada em parceria com 
a Prefeitura de Belo Horizonte e a 
BHTrans, a mobilização ocorreu de 
8h às 16h. No saguão da rodoviária, 
foi instalado um painel interativo por 
meio do qual as pessoas puderam 
testar seus conhecimentos sobre 
o uso de medicamentos. Também 
foi montada uma drogaria fictícia, 
onde os pro� ssionais farmacêuticos 
apresentaram os vários tipos de 
medicamentos, efeitos adversos das 
principais substâncias consumidas 
p e la  p o p ula ç ã o,  e ntre  o u tr as 
informações que estimulam o uso 
racional. As pessoas que presti-
giaram a campanha puderam, ainda, 
registrar sua participação em uma 
foto tirada gratuitamente na cabine 
fotográ� ca instalada no local da ação. 

Para o presidente Vanderlei Machado, 
a campanha de 2014 superou o 
atendimento ao público no último 
ano em quantidade e qualidade. “É 
muito bom saber que os farmacêu-
ticos e futuros profissionais estão 
cada vez mais cientes do seu papel 
de promotores da saúde e bem-estar 
da população. O engajamento de 
cada um que participou foi determi-
nante para o sucesso da campanha, 
que, além de conscientizar milhares 
de pessoas sobre os r iscos do 
uso indevido dos medicamentos, 
reforçou a importância do profis-
sional farmacêutico para a saúde 
pública. Agradecemos a todos que 
contribuíram para que esse projeto 
fosse ampliado”. 

O material utilizado está disponível 
para download no site do CRF/MG 
para os farmacêuticos que quiserem 
reproduzir a campanha em seus 
estabelecimentos.

“Achei essa 
campanha bem 
legal. Aprendi 
onde guardar a 
medicação, como 
tomar cada tipo 
de medicamento. 
A partir de hoje, 
vou prestar 
mais atenção 
nessas coisas 

e procurar mais o farmacêutico.”
Julia Amanda Venâncio,
moradora de Belo Horizonte

“Estava esperando 
dar a hora de pegar 
o meu ônibus e 
resolvi ver o que era 
essa movimentação 
aqui. Acabei 
descobrindo que 
muito do que 
eu sabia sobre 
medicamento 
estava errado. 

Achava que, em caso de dengue, eu não podia 
tomar Tylenol e sim o AAS, mas é exatamente 
o contrário. Essas coisas são um perigo.”
Luiza Costa Silva Nogueira,
moradora de Divinópolis
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A CAMPANHA NAS RUAS

Em Juiz de Fora, a ação do dia 15 de maio 
contou com a participação dos alunos de 

Farmácia da UFJF, Suprema e Unipac

Juiz de Fora

“Ações como 
essa são muito 
importantes 
para o público, 
porque o 
conscientiza 
quanto aos 
benefícios do 
uso correto dos 
medicamentos, 
e para o 

farmacêutico, pois reforça seu papel e 
incentiva a população a procurá-lo sempre.”
Fernando Messias Vieira Santos,
farmacêutico e conselheiro da 
Associação dos Farmacêuticos do 
Norte de Minas (ASFARNOR)

“A saúde e 
bem-estar da 
população 
deve ser uma 
constante 
preocupação dos 
farmacêuticos. 
Nós somos 
responsáveis 
por orientá-la 
com as devidas 

informações sobre medicamentos, prestando 
um serviço de qualidade. Mobilizações como 
esta são fundamentais para movimentar 
os farmacêuticos nesse sentido, e pretendo 
continuar com ações assim na minha cidade.”
Claudemir Fraga,
farmacêutico de Pouso Alegre

“Pedi 
autorização da 
minha gerente 
para participar 
da campanha e 
vim ajudar. Já 
faço esse tipo 
de trabalho no 
condomínio 
onde eu moro. 
Eu e um vizinho 

que também é farmacêutico reservamos 
um sábado do mês para prestar orientações 
aos outros moradores. Assistência 
farmacêutica vai muito além do balcão.”
Tarcísio Ferreira,
farmacêutico de Uberaba

A palavra é sua A palavra é sua
“A experiência 

do contato 
direto com o 

público é muito 
válida para 

nossa profissão 
e nos motiva 

a trabalhar 
para sermos 
profissionais 

melhores. 
Saber que podemos ajudar outras 

pessoas é gratificante como 
profissional e como ser humano.”

Maria Fernanda da Mata Madeira,
presidente do Centro Acadêmico 

da Escola de Farmácia da UFOP

“Participar dessa 
campanha foi 
enriquecedor. 

Pude perceber 
que muitas 

pessoas, 
em especial 

os idosos, 
têm grande 
dificuldade 

de assimilar 
informações básicas do uso de medicamentos, 

como a importância de tomá-los no 
horário correto. São dicas simples que, 
para a população, são muito valiosas.”

Alessandra Pereira de Castro,
estudante do 2º período das Faculdades 

Santo Agostinho, em Montes Claros

“É o segundo ano 
que participo 

da campanha, 
e acho que 

tem sido 
fundamental 

para minha 
formação 

profissional. 
Temos contato 

com diversas 
pessoas, de diferentes idades, com muitas 

dúvidas sobre questões que nos parecem 
simples. É muito gratificante ver a alegria com 

que ficam ao receberem atenção e ajuda.”
Carla Aparecida Pereira Bhering,

estudante do 6º período da UFJF

Com o apoio das secretarias de Saúde municipais, vigilâncias sanitárias e 
instituições de ensino superior, as ações de atendimento ao público foram 
realizadas nas cidades de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Viçosa, 
Juiz de Fora, Uberaba, Varginha, Pouso Alegre, Governador Valadares, 
Montes Claros e Ouro Preto. O conteúdo informativo sobre o uso racional 
de medicamentos também foi disponibilizado no hotsite da campanha  
(www.crfmg.org.br/usocacional), e já obteve milhares de acessos.

Dando início à campanha, farmacêuticos e alunos das 
faculdades Pitágoras-BH, Newton, Faminas e Una se 
mobilizaram na rodoviária de Belo Horizonte e nas 
estações São Paulo e Santos Dumont do BRT/MOVE

Belo Horizonte

Os acadêmicos da Univiçosa e os farmacêuticos 
da VISA e da Assistência Farmacêutica de Viçosa 

se mobilizaram na cidade, no dia 14 de maio

Viçosa

No Vale do Aço, farmacêuticos das VISAs de 
Coronel Fabriciano, Timóteo e Caratinga, e os 
alunos das faculdades Pitágoras, Unileste e 

Unipac participaram da ação no dia 7 de maio

Coronel Fabriciano

Farmacêuticos do município de Varginha e 
os alunos da Unifenas orientaram o público 

no centro da cidade, no dia 26 de maio

Varginha

A ação no Vale do Rio Doce, no dia 29 de maio, mobilizou 
farmacêuticos da AFGV e alunos das faculdades 
Univale e UFJF – Campus Governador Valadares

Governador Valadares

Farmacêuticos da ASFARNOR e alunos das Faculdades 
Santo Agostinho, Fasi e Funorte se mobilizaram 

no centro de Montes Claros, no dia 4 de junho

Montes Claros

No Triângulo Mineiro, farmacêuticos e alunos da 
Uniube participaram da ação no dia 21 de maio

Uberaba

Em Pouso Alegre, o evento do dia 27 de maio 
contou com a participação de farmacêuticos 
atuantes na cidade e na Farmácia Municipal

Pouso Alegre

Encerrando as ações da campanha, profissionais 
e alunos da UFOP conscientizaram o público na 

histórica Ouro Preto, no dia 6 de junho

Ouro Preto 

CONFIRA O HOTSITE 
www.crfmg.org.br/usoracional 



PALAVRA DE

valor ESPECIALISTA te
m

 m
ais

 

Fale com seus clientes da importância do
USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS e mostre
como o FARMACÊUTICO É FUNDAMENTAL!            

crfmg.org.br/usoracional
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A palavra é sua
“Faço hemodiálise três vezes na semana 
e tinha dúvidas sobre como tomar os 
medicamentos diariamente. Sempre 
os tomei com suco, leite ou café. Após 
conversar com a farmacêutica na 
campanha, descobri que essa prática pode 
comprometer meu tratamento. É bom saber 
que o farmacêutico pode me ajudar tanto.”
Ana Paula da Silva,
moradora de Montes Claros

“Tenho pressão alta e faço o meu controle 
direitinho com o médico. Vou ao posto 
para medir a minha pressão e sempre 
procuro me informar com quem realmente 
entende dessas coisas. Por isso vim ver 
do que se tratava essa campanha. Acabei 
tirando algumas dúvidas sobre como 
guardar os meus medicamentos em casa.”
Cleuza Maria de Jesus Rodrigues,
moradora de Belo Horizonte

“É formidável uma ação dessas 
em espaço público. Só tomo 
medicamentos com orientação de 
profi ssionais, mas descobri que os 
estava guardando de forma errada, 
em cima da cômoda. Agora sei que 
devo armazená-los em um armário 
longe da luz e da umidade.”
Sirley Gonçalves,
moradora de Juiz de Fora

MOBILIZAÇÃO TEM 
DESTAQUE NA IMPRENSA

MIL

CIDADES

Folhetos foram entregues 
na campanha pelo uso 

racional de medicamentos

Além de alertar o público sobre os riscos do uso incorreto dos medica-
mentos, a campanha teve grande repercussão na imprensa, reforçando 
o papel do farmacêutico na promoção da saúde. No Minuto do 
Farmacêutico, dezenas de inserções foram feitas durante a progra-
mação da Rádio Itatiaia nos meses de maio e junho. As mobilizações 
também resultaram em 51 matérias nos principais veículos de comuni-
cação do Estado.

O vice-presidente Claudiney Ferreira destacou a importância de o 
farmacêutico marcar presença na mídia. “Esta é outra maneira de 
demonstrarmos que a orientação farmacêutica é tão essencial quanto 
o medicamento. É preciso que as pessoas reconheçam o farmacêutico 
como autoridade em medicamentos e se consultem com ele antes de 
ingerir qualquer tipo de substância”, destacou.

Assessora Danyella Domingues durante entrevista 
para a Inter TV dos Vales, em Coronel Fabrciano

Assessor Alisson Brandão falou sobre a campanha 
para a afi liada da TV Globo em Juiz de Fora

Presidente Vanderlei Machado concedeu entrevista 
para a Rádio Itatiaia, em Ouro Preto

Vice-presidente Claudiney Ferreira convidou os 
ouvintes da CBN a participar da ação em BH

O tesoureiro Marcos Luiz de Carvalho concedeu 
entrevista à Rádio Montanhesa, de Viçosa 

Além da entrega de folhetos informativos, os profi ssionais 
também aferiram a pressão arterial de centenas de pessoas
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Compromisso com a
transparência pública

É dever de qualquer administração pública a prestação de contas. As decisões do dia a dia do CRF/MG, fi nanceiras ou 
administrativas, são de interesse de todos, em especial, do farmacêutico inscrito no Conselho. 

Por isso, a gestão 2014/2015 lançou o serviço de Transparência Pública no site do CRF/MG. É um espaço para a 
consulta de documentos relevantes à atividade da Farmácia em Minas Gerais. Já estão disponíveis todas as atas das 
reuniões de diretoria, reuniões plenárias, portarias e ordens de serviço de 2014. 

Os documentos arquivados estão associados a palavras-chave, facilitando a busca por termos simples, relacionados à 
natureza do documento. “Entendemos que prestar contas é mais que um compromisso, é uma obrigação de qualquer 
gestor. Temos muito zelo e respeito para com o patrimônio da categoria farmacêutica e queremos que esse cuidado 
esteja presente em todos os atos da nossa gestão”, ressaltou o presidente Vanderlei Machado. 

Outros documentos já estão sendo digitalizados e serão disponibilizados no site. O serviço de transparência pública é 
apenas um primeiro passo na direção de um Portal da Transparência, mais completo e mais acessível.

Entrega de carteiras em BH e Juiz de Fora
O CRF/MG realizou Solenidade de Entrega de Carteira de Identidade 
Profi ssional (CIP) para profi ssionais das regiões de Belo Horizonte e 
Juiz de Fora, em maio. As carteirinhas marrons, como são chamadas 
as CIPs, simbolizam a inserção oficial do farmacêutico junto à 
entidade.

Na Zona da Mata, cerca de 30 profissionais receberam seus 
documentos no dia 12 de maio (foto acima). A solenidade, realizada 
no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, contou com 
palestra sobre “Responsabilidade civil, ética e criminal”, ministrada 
pelo delegado federal e ex-chefe de inteligência da Anvisa, Adilson 
Bezerra. Ele apresentou as ações de combate à pirataria de produtos 
submetidos à Vigilância Sanitária e comércio clandestino de 
produtos controlados pela Portaria MS 344/98 e pela RDC 20/2011.

Já no dia 19 de maio, foi a vez de os farmacêuticos da capital mineira 
receberem suas carteirinhas (foto ao lado). Realizada na sede do 
CRF/MG, a solenidade foi ministrada pela farmacêutica fi scal, Erika 
Carvalho, que palestrou sobre prescrição farmacêutica, desde as 
principais mudanças que derivam dessa nova legalização até os 
mecanismos que levam à prescrição correta.

Entrega de carteiras em BH e Juiz de Fora
O CRF/MG realizou Solenidade de Entrega de Carteira de Identidade 
Profi ssional (CIP) para profi ssionais das regiões de Belo Horizonte e 
Juiz de Fora, em maio. As carteirinhas marrons, como são chamadas 
as CIPs, simbolizam a inserção oficial do farmacêutico junto à 
entidade.

Na Zona da Mata, cerca de 30 profissionais receberam seus 
documentos no dia 12 de maio (foto acima). A solenidade, realizada 
no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, contou com 
palestra sobre “Responsabilidade civil, ética e criminal”, ministrada 
pelo delegado federal e ex-chefe de inteligência da Anvisa, Adilson 
Bezerra. Ele apresentou as ações de combate à pirataria de produtos 
submetidos à Vigilância Sanitária e comércio clandestino de 
produtos controlados pela Portaria MS 344/98 e pela RDC 20/2011.

Já no dia 19 de maio, foi a vez de os farmacêuticos da capital mineira 
receberem suas carteirinhas (foto ao lado). Realizada na sede do 
CRF/MG, a solenidade foi ministrada pela farmacêutica fi scal, Erika 
Carvalho, que palestrou sobre prescrição farmacêutica, desde as 
principais mudanças que derivam dessa nova legalização até os 
mecanismos que levam à prescrição correta.

palestra sobre “Responsabilidade civil, ética e criminal”, ministrada 
pelo delegado federal e ex-chefe de inteligência da Anvisa, Adilson 

Encontro reúne fi scais
Nos dias 27, 28 e 29 de maio, foi realizado o 
Encontro de Fiscais do CRF/MG. A reunião, 
a primeira de várias que vão acontecer até o 
fi m de 2014, ocorreu na sede do Conselho, 
em Belo Horizonte, e segue o processo 
de capacitação previsto na Resolução 
579/2013 do Conselho Federal de Farmácia. 
Na foto, o vice-presidente do CRF/MG, 
Claudiney Ferreira, ministra palestra sobre 
prescrição farmacêutica.

 Fale com o
presidente

Desde a última semana de abril, o 
farmacêutico Vanderlei Machado 
tem recebido os colegas que fazem 
a sua marcação prévia pelo email
sta.assessoria@crfmg.org.br.

O momento “Fale com o Presidente” 
ocorre nos dias de reunião de 
diretoria, na sede do CRF/MG.

Quem quiser um contato direto com o 
presidente do CRF/MG agora já pode

agendar a sua audiência.

O empresário Alexandre Pereira e a 
farmacêutica Luanna Medina, de Ponte Nova, 
foram os primeiros a participar do projeto

www.crfmg.org.br >
Informação & Serviços >
Transparência Pública
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Atualize seu número de celular na Área do Farmacêutico, no site, e 
fique sempre por dentro das novidades  de interesse da categoria!

www.crfmg.org.br

Representantes de entidades e estabelecimentos de 
saúde da região de Viçosa participaram, no dia 21 de 
maio, da I Reunião Pública em Defesa da Saúde em 
Viçosa e Região. O evento, realizado no campus da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), teve como pauta 
a discussão dos problemas crescentes na área da 
saúde da região, que, como consequência, geram um 
grande número de ações judiciais contra os municípios 
e desestabilizam a Administração Pública.

“Quando a população se vê penalizada em relação aos 
serviços de saúde, ela entra com ações judiciais contra 
o município ou o Estado. Mas a judicialização da saúde 
deve ser a última opção, porque só causa prejuízos 
ao paciente e à Administração Municipal. Com essa 
reunião, esperamos o retorno positivo de uma oferta de 
saúde menos desgastante e mais efi ciente, com ideias 
de diferentes profi ssionais para melhorar a prestação 
de assistência como um todo”, afi rmou uma das coorde-
nadoras do evento, a secretária-geral da Comissão de 
Estudos Constitucionais da OAB-MG e professora da 
UFV, Cândice Lisboa.

Representando o CRF/MG e os farmacêuticos mineiros, 
o diretor tesoureiro Marcos Luiz de Carvalho enfatizou 
a importância da interlocução dos diversos setores e 
profi ssionais para promover a evolução dos serviços de 
saúde. “Para conseguirmos diminuir o número de ações 
judiciais, temos que fazer de tudo para que o paciente 
receba, no SUS, informação, acolhimento e serviços 
de qualidade. Isso só será possível quando as nossas 
ideias, anseios e ações estiverem interligados, indepen-
dente das nossas profi ssões ou posições políticas nas 
cidades”, defendeu Marcos.

O diretor também colocou o Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais à disposição para ajudar 
a buscar avanços na área da saúde, na região. A 
farmacêutica e representante da Secretaria Municipal 
de Saúde de Cajuri, Betânia Lauret, sugeriu a realização 

A judicialização
da saúde em pauta

Lideranças discutiram propostas para reduzir as ações judiciais 
contra as administrações municipais da região de Viçosa 

CRF/MG ajuda a alterar remuneração de
farmacêutico em concurso municipal de Inhapim

Em nota divulgada em seu site, o Sinfarmig ressaltou que 
“o salário de qualquer servidor municipal jamais poderá 
ser definido a partir de repasses a título de incentivo de 
programas de qualquer natureza. Mas que, no caso do 
município de Inhapim, assim como em quase todos os 
municípios brasileiros, é necessário agir no Legislativo 
Municipal para que o salário-base do farmacêutico, que 
encontra-se muito defasado, possa ser elevado a valores 
compatíveis com a importância da profi ssão farmacêutica.”

Segundo o presidente do 
CRF/MG, Vanderlei Machado, 
e m b o r a  a s  q u e s t õ e s 
trabalhistas fujam da atribuição 
do Conselho, a entidade vai 
continuar atuando no sentido 
de buscar melhorias para o 
farmacêutico e fortalecer a 
categoria. “Vamos seguir com 
o trabalho de parceria com o 
Sinfarmig e todas as entidades 
que estiverem dispostas a 
construir dias melhores para a nossa profissão. É preciso 
garantir que os profissionais que exercem as mesmas 
atividades tenham tratamento igualitário no setor público e 
privado. Em Inhapim, conseguimos reduzir essa injustiça”.

A Advocacia-Geral do CRF/MG está acompanhando vários 
editais e tomará as providências cabíveis sempre que 
constatar situações desse tipo. O farmacêutico também 
pode colaborar denunciando esses casos pelo email:
ag@crfmg.org.br

Um edital de concurso lançado pela prefeitura de 
Inhapim, no Vale do Rio Doce, causou indignação 
na categoria farmacêutica e nas entidades que 
defendem a classe em Minas Gerais. A Adminis-
tração Municipal abriu uma vaga para contratação 
de farmacêutico-bioquímico, cuja remuneração seria 
de apenas R$798,00 para 40 horas de trabalho 
semanais. Assim que tomou conhecimento do fato, o 
CRF/MG imediatamente enviou ofícios ao Sinfarmig, 
Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público. O 
documento pedia a imediata intervenção no sentido 
de impedir que o salário fosse diferente do piso 
estabelecido para os profi ssionais que trabalham nas 
drogarias do setor privado, fixado em R$2.970,00 
para a mesma jornada de trabalho.

Após a notifi cação do CRF/MG, o Sinfarmig, que é a 
entidade responsável pela busca de melhorias nas 
condições de trabalho e salário, entrou em contato 
com a prefeitura de Inhapim e solicitou a revisão 
do edital. A empresa organizadora do concurso, 
Reis & Reis, informou que não seria possível alterar 
a remuneração prevista, uma vez que os salários 
são determinados por lei municipal e somente com 
uma alteração vinda da Câmara Municipal é que 
seria possível aumentá-lo definitivamente. Mas 
afi rmou que o valor de R$ 1.200,00 repassado pela 
Secretaria de Estado da Saúde como incentivo ao 
Programa Farmácia de Minas seria incorporado ao 
salário-base previsto, fazendo com que a remune-
ração do farmacêutico saltasse de R$798,00 para 
R$1.998,00.

É preciso garantir 
que os profi ssionais que 

exercem as mesmas 
atividades tenham 

tratamento igualitário no 
setor público e privado. 

Em Inhapim, conseguimos 
reduzir essa injustiça.”

Presidente Vanderlei 
Machado

de capacitações como forma de valorizar os profi ssionais 
da região. “O CRF/MG realizou campanha sobre o uso 
racional de medicamentos em Viçosa, no dia 14 de maio, 
e mostrou para a população a importância do profi ssional 
farmacêutico. A iniciativa, que teve como representante 
ofi cial referência farmacêutica o assessor Alisson Brandão, 
deve ser replicada para todos os profi ssionais de saúde. 
Assim, todos trabalham em conjunto conhecendo um 
pouco mais das atividades do profi ssional farmacêutico”, 
solicitou Betânia.

Como encaminhamentos da reunião, foram decididos 
tópicos como a realização de uma auditoria para verifi-
cação dos gastos públicos dos municípios com a saúde; 
a incorporação da população flutuante, que consiste 
em maioria dos alunos das universidades Federal e 
particulares, como pertencentes à população de Viçosa, 
refl etindo no aumento da contrapartida federal e estadual; 
a formação de uma comissão permanente para discutir 
melhorias na oferta de saúde na região. O próximo 
encontro deverá apresentar os diagnósticos prévios sobre 
a atenção básica dos municípios e hospitais.

Também participaram da reunião o defensor público e 
representante do Ministério Público de Minas Gerais, 
Glauco Rodrigues de Paula, o procurador e representante 
do Ministério Público Federal, Hebert Reis Mesquita, e 
o promotor de Justiça de Viçosa, Luis Cláudio Fonseca 
Magalhães.
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Procure seu 
farmacêutico
e encontre bem-estar
Em 2014, o CRF/MG lançou uma campanha de valorização em que os personagens 
são os próprios farmacêuticos. Eles demonstram que ser farmacêutico vai além 
dos limites profissionais, estabelecendo uma relação com seus clientes pautada na 
confiança, amizade e respeito mútuo. A partir desta edição da Farmácia Revista, vão 
ser apresentados relatos de alguns dos personagens da vida real que carregam consigo 
o orgulho de ser farmacêutico. Eles demonstram que fazer a diferença na promoção da 
saúde e bem-estar da população é mais que um ofício, é uma vocação.

“Há seis anos fui transferida para a farmácia do Serviço 
de Referência em Saúde Mental (Sersam) do município de 
Divinópolis. Estava retornando de licença maternidade, 
já havia trabalhado em outras farmacinhas no município 
e até coordenado o laboratório municipal, mas minha 
reação não foi diferente da de ninguém. Sersam? Deu 
certo receio... Fui direto ao setor de Recursos Humanos e 
pedi que assim que houvesse outra vaga, em outro local, 
eu fosse transferida. 

No primeiro dia de trabalho, fui tão bem acolhida pela 
equipe que o gelo se quebrou. Logo percebi que estava 
completamente equivocada. No terceiro dia, liguei 
para o RH e pedi para rasgar o meu pedido de transfe-
rência. Hoje, defendo a Saúde Mental e tento mostrar 
para as pessoas que não existe nenhum bicho, como 
eu mesma pensei, mas somente pessoas sedentas de 
amor e atenção. Muitas vezes, é necessário apenas 
saber escutar, dar valor no que dizem, na sua forma de 
expressar. 

Depois de muita luta, há dois anos conseguimos descen-
tralizar a farmácia. Antes, os pacientes do Sersam, 
como são chamados aqui, pegavam seus medicamentos 
somente em uma farmácia, havia uma enorme discrimi-
nação para atendê-los. Com a descentralização, todos 
agora têm acesso ao medicamento, em qualquer uma das 
farmácias do município, uma forma também de serem 
acolhidos pela sociedade. Assim, as consultas psiquiá-
tricas são realizadas no Sersam, que é um local distante, 
e os medicamentos podem ser fornecidos mês a mês na 
farmacinha mais próxima da casa dos pacientes. 

A proposta vem se concretizando. A dispensação interna 
hoje é individualizada, os comprimidos são identificados 
um a um, mesmo contando com apenas uma seladora 
de pedal e etiquetas comuns para os procedimentos. 
Estou mais próxima ainda dos pacientes, realizando 
atendimentos de orientação familiar no momento da alta 
e pude passar a fazer o que eu mais gosto: as oficinas.

a sensação do dever cumPrido

O objetivo deste texto é falar das oficinas que tenho realizado, da 
paixão que sinto pela saúde mental e tento passar hoje para os meus 
alunos. Desde que a Universidade Federal de São João del-Rei iniciou 
o curso de Farmácia aqui em Divinópolis, me tornei preceptora, 
recebendo os alunos para estágio supervisionado. 

Na primeira oficina que realizei, no ano passado, pedi que cada 
paciente expressasse em palavras, escritas ou ditas, ou em um 
desenho, o que seria saúde. Um paciente esquizofrênico grave fez 
um rabisco no papel e então lhe perguntei o que significava. Ele me 
disse: “Não está lendo? Saúde é isso! É se sentir bem”. Nesse dia, 
todos falaram muito e chegamos a uma conclusão: a saúde está 
relacionada não só com o bem-estar físico e mental, mas com o 
equilíbrio e a harmonia das relações com a comunidade e a família. 
Assim, mais uma vez percebi como falta amor e atenção a eles. 

Com os alunos, temos realizado vários momentos também. Gincana 
educativa sobre o uso correto de medicamentos, com a participação 
efetiva dos pacientes e até premiação; confecção de cartão de natal 
com os pacientes no final do ano e tantas outras. Estar assim tão 
próxima e sentir que de alguma forma podemos fazer uma pequena 
diferença na vida deles me faz sentir uma profissional mais completa. 
Eles me completam. 

Outro dia, cheguei em casa e estava conectada na rede, quando 
recebi a foto que uma aluna havia tirado no momento em que 
fazíamos a oficina de confecção de cartão de natal com os pacientes. 
Ela dizia assim: “Pode ser que para muitos seja um lugar assustador, 
sombrio. Mas só quem tem a oportunidade de conhecer é capaz de 
entender o sentimento mágico que esse lugar nos proporciona. Senti 
uma sensação de dever cumprido. Uma sementinha foi semeada ali. 
Espero semear muitas outras!”

Rose Amaral Dias Ribeiro
Farmacêutica do Sersam/CAPS
Divinópolis

Compartilhe sua história! Fale dos amigos que fez durante a 
carreira, da confiança que tem no seu trabalho. Conte como a 
parceria entre farmacêuticos e clientes faz bem.
Mande um email, com foto, para comunicação@crfmg.org.br

Equipe de saúde do Sersam de Divinópolis exibe, com 
orgulho, mural de cartões feitos pelos pacientes

Farmacêutica Rose Ribeiro vai além da assistência 
farmacêutica e coordena oficinas com os pacientes

No Sersam de Divinópolis, a saúde é vista também pelos olhos dos 
usuários, que se sentem acolhidos pela equipe multiprofissional

Fotos: Arquivo Pessoal
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FARMACÊUTICOS DEMONSTRAM FORÇA Farmácia está prestes a se tornar, 

definitivamente, estabelecimento de saúde*
Em destaque

* Com informações do CFF, da Agência Câmara e da Agência Senado

Em destaque

O Congresso Nacional se rendeu a uma das 
maiores mobilizações feitas pela categoria 
farmacêutica e, em apenas 14 dias, 
solucionou um impasse que se arrastava 
há 20 anos. No dia 2 de julho, a Câmara 
dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 
(PL) 4385/94, que classifi ca as farmácias e 
drogarias como estabelecimentos destinados 
a prestar assistência farmacêutica e à 
saúde. O texto também determina que 
o farmacêutico seja o único responsável 
técnico por esses estabelecimentos.

Depois de votado pelos deputados federais, 
o PL seguiu para o Senado sob forma do 
Substitutivo da Câmara dos Deputados 
(SDC) 41/93 e, no dia 16 de julho, foi 
fi nalmente aprovado pelos senadores. Agora, 
o texto está nas mãos da presidente Dilma 
Rousseff. Se sancionado, ele se tornará a 
tão aguardada lei que fortalece a profi ssão 
farmacêutica e benefi cia a saúde de milhares 
de brasileiros.

O que aconteceu nesses dias de julho 
em nada lembra a luta travada em 1994. 
A queda de braço entre farmacêuticos e 
empresários do setor começou quando a 
ex-senadora Marluce Pinto apresentou o 
PL 4385/94, eliminando a obrigatoriedade 
da presença do farmacêutico nos estabe-
lecimentos que fazem a dispensação de 
medicamentos. O texto também permitia 
que profissionais de nível médio, como 
ofi ciais e técnicos em farmácia, pudessem 
responder tecnicamente pelos estabeleci-
mentos, colocando em risco a qualidade dos 
serviços de saúde prestados à população 
dentro das farmácias. 

Dada a gravidade da proposta, as entidades 
farmacêuticas se mobilizaram e, em 1997, 
conseguiram, com a ajuda do deputado 
federal Ivan Valente, apresentar um substi-
tutivo ao PL 4385/94 que recolocasse 
o farmacêutico como agente de saúde 
essencial nos locais onde há dispensação de 
medicamentos. Ao longo desses 20 anos, o 
texto passou por uma série de modifi cações 
para eliminar as lacunas que desfavoreciam 
a profi ssão e, consequentemente, traziam 
prejuízos à saúde da população.

O f im do impasse começou a ser 
desenhado em 2014, quando integrantes 
do Fórum Nacional de Luta pela Valori-
zação da Profissão Farmacêutica se 
dedicaram a estudar e propor melhorias 
ao substitutivo do deputado Ivan Valente, 
gerando uma subemenda aglutinativa 
mais atual e completa. A subemenda 
chegou a ser incluída na pauta de 
votação da Câmara dos Deputados por 
três vezes nos meses de maio e junho, 
mas a falta de consenso sobre o seu 
conteúdo, sobretudo com representantes 
nacionais do comércio farmacêutico, 
fez com que a pauta fosse obstruída e 
impediu a apreciação do texto em todas 
as três oportunidades. 

Após 20 anos em tramitação, projeto que transforma farmácias em 
estabelecimentos de saúde, com responsabilidade técnica exclusiva do 
farmacêutico, é aprovado pelos deputados federais e senadores; texto 
seguirá para a sanção presidencial e fi ca a um passo de se tornar lei 

Farmacêuticos e parlamentares comemoram a aprovação 
do PL 4385/94 pelo plenário da Câmara dos Deputados

O objetivo é oferecer ao cidadão brasileiro o direito 
de chegar a um estabelecimento que presta assistência 

farmacêutica e de saúde e poder ser atendido por um 
profissional habilitado, em um País em que a maior causa de 
intoxicação é pelo uso inadequado de medicamentos.

Deputado federal Ivan Valente

FARMACÊUTICOS DEMONSTRAM FORÇA Farmácia está prestes a se tornar, 

definitivamente, estabelecimento de saúde*

A Farmácia não é sapataria ou loja de roupas que têm como seu maior objetivo 
o consumo. A farmácia é um estabelecimento de saúde, um local onde o 

farmacêutico tem que estar para prestar o melhor atendimento. A farmácia é o último 
elo da cadeia de produção do medicamento e um País que não tem uma política 

séria de produção de medicamentos não pode ser considerado independente.
Senadora e farmacêutica, Vanessa Grazziotin

Foto: André Oliveira

Lideranças farmacêuticas durante mobilização 
no Senado na véspera da aprovação

Foto: Yosikazu Maeda

Deputado Ivan Valente foi o autor do substitutivo e um 
dos maiores defensores da profissão farmacêutica
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* Com informações do CFF, da Agência Câmara e da Agência Senado
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Consenso também acelerou 
a tramitação no Senado
Assim que o PL 4385/94 foi 
aprovado pe la  C âmara dos 
Deputados, no dia 2 de julho, a 
senadora Vanessa Grazziotin, 
também farmacêutica, chamou 
para si a responsabilidade de 
acelerar a tramitação no Senado, 
a fim de garantir que ele fosse 
encaminhado à sanção presencial 
o mais rápido possível. Ela foi a 
relatora do parecer votado pela 
Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS), na manhã de 16 de julho. 

No relatório, a senadora afirma 
que o “objetivo do substitutivo 
sob análise é fazer da farmácia 

um estabelecimento de saúde 
e uma atividade de interesse 
social, e não apenas um comércio 
lucrativo”. O texto afi rma que todas 
as alterações promovidas pela 
Câmara dos Deputados aprimo-
raram o projeto de lei e, por isso, 
deveriam ser acatadas. O relato 
foi aprovado por unanimidade pela 
CAS e o SDC 41/93 seguiu para o 
plenário do Senado no mesmo dia, 
quando também foi aprovado por 
todos os senadores presentes.

A  a p r o v a ç ã o  f o i  m u i t o 
comemorada por farmacêuticos 
de todo o País. “Em nome da 

Somente após o acordo histórico selado com os representantes 
do comércio varejista é que a proposta foi colocada em votação

Foto: Yosikazu Maeda

categoria, agradeço a todos os deputados e senadores, em especial aos 
deputados Ivan Valente, Alice Portugal e à senadora Vanessa Grazziotin. 
Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio de todos os farmacêu-
ticos brasileiros. A força da nossa união está rendendo bons frutos”, 
declarou o presidente do CFF.

Segundo Walter Jorge João, esta foi a primeira de muitas outras 
conquistas. “Temas como piso salarial e carga horária também constam 
da pauta que será discutida nos próximos meses. Unidos estamos, 
unidos permaneceremos”, completou.

As entidades que representam os farmacêuticos e os profi ssionais de 
todo o País tiveram um papel fundamental na aprovação do PL 4385/94 
e do SDC 41/93. A mobilização contagiou os conselhos regionais, 
federações, associações e sindicatos dos farmacêuticos. 

No CRF/MG, a articulação foi encabeçada pelo presidente Vanderlei 
Machado, que passou vários dias em Brasília visitando os parlamen-
tares. “Estive com todos os deputados federais por Minas Gerais e visitei 
centenas de outros deputados nas últimas semanas. Já passava da hora 
de o farmacêutico receber o respaldo legal que o garantisse como único 
responsável técnico pelas farmácias e drogarias. Se não tivéssemos 
marcado o nosso espaço, corríamos o risco de que a proposta aprovada 
fosse a original, que desconsiderava a nossa atuação profi ssional. Esse 
retrocesso seria inadmissível”, afi rmou Vanderlei Machado.

Luta de todos os farmacêuticos

Farmacêuticos chegaram a ocupar as galerias do plenário da Câmara em 
um dos dias em que a pauta da votação foi trancada

Foto: CRF/SP

Manifestantes farmacêuticos tomaram a Esplanada 
dos Ministérios no dia 14 de maio

Foto: Yosikazu Maeda

A nova legislação é, 
sim, um ganho para 
os farmacêuticos, que 

serão mais valorizados 
e reconhecidos, mas 
o grande ganho será 

para a população 
brasileira, que, em pouco 

tempo, perceberá a 
melhoria na qualidade 
dos serviços prestados 
nos estabelecimentos 

farmacêuticos.
Presidente do CFF, 
Walter Jorge João

A farmácia não 
podia continuar a 

ser um comércio comum, 
misturando medicamentos 

com toda a ordem 
de mercadorias, se 

distanciando do objetivo 
central, de garantir o uso 

racional de medicamentos.
Deputada federal 
e farmacêutica, 
Alice Portugal

Após entender que somente um acordo seria capaz de eliminar as forças contrárias à aprovação, as entidades que 
compõem o Fórum Nacional – CFF, CRFs, federações, sindicatos e associações farmacêuticas de todo o Brasil – 
promoveram um encontro com lideranças do setor farmacêutico, no dia 4 de julho, a fi m de construir uma proposta 
que contemplasse os interesses de todas as partes, principalmente os da população. 

Para demonstrar que não havia mais discordância, as entidades 
envolvidas no processo imprimiram, assinaram e protocolaram uma 
cópia do acordo junto à presidência da Câmara dos Deputados. O 
documento também foi endossado pelas principais lideranças parlamen-
tares, referendando a unanimidade em favor da matéria. 

Segundo o presidente do CFF, Walter Jorge João, o acordo foi determi-
nante para acabar com a disputa. “Para nós, o consenso foi o começo 
da vitória, porque foram preservadas todas as prerrogativas defendidas 
pelos farmacêuticos em favor de uma prática farmacêutica de qualidade 
e também de saúde da população”, comemorou.

Senadora Vanessa Grazziotin defendeu a 
aprovação do projeto no Senado

Foto: Yosikazu Maeda
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Farmácia estabelecimento 
de saúde 
O PL estabelece que a farmácia é uma unidade 
de prestação de serviços, destinada a oferecer 
assistência farmacêutica e assistência à saúde, 
e orientação sanitária individual e coletiva, onde 
se processe a manipulação e/ou dispensação de 
medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos 
ou industrializados, cosméticos, insumos 
farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos.

Veja o que muda com a aprovação*

Responsabilidade técnica
O texto apresenta os critérios 
necessários para transformar 
as farmácias e drogarias em 
estabelecimentos de saúde e 
torna obrigatória a presença de 
um farmacêutico respondendo 
como responsável técnico pelo 
estabelecimento durante todo o 
seu horário de funcionamento.

Postos de medicamentos/Dispensário
O projeto estipula um prazo de três anos para que outras unidades 
fornecedoras de medicamentos se transformem em farmácia segundo as 
novas regras, sob pena de cancelamento do seu registro de funcionamento. 
Essas unidades são previstas pela Lei 5991/73, que primeiramente 
disciplinou o controle sanitário do comércio de drogas. Essa lei permite 
a existência de postos de medicamentos e unidades volante, destinados 
exclusivamente à venda de medicamentos industrializados em suas 
embalagens originais e constantes de relação elaborada pelo órgão sanitário 
federal para atendimento de localidades desprovidas de farmácia ou drogaria. 

Responsabilidade 
solidária
O texto aprovado estabelece que 
o farmacêutico e o proprietário 
dos estabelecimentos agirão 
sempre solidariamente, realizando 
esforços no sentido de promover 
o uso racional de medicamentos. 
O proprietário da farmácia 
não poderá desautorizar ou 
desconsiderar as orientações 
técnicas do farmacêutico.

Natureza das 
farmácias
O PL classifica as farmácias de 
duas maneiras: farmácia sem 
manipulação ou drogaria; e farmácia 
com manipulação. Estas últimas 
poderão manipular medicamentos 
e produtos magistrais e oficinais, 
insumos farmacêuticos e correlatos, 
compreendendo os de atendimento 
privativo de unidade hospitalar.

Aspectos sanitários
Além da presença do farmacêutico, 
as farmácias deverão ter 
localização adequada sob o aspecto 
sanitário, dispor de equipamentos 
necessários à correta conservação 
de imunobiológicos e outros 
equipamentos exigidos pela 
Vigilância Sanitária. As mesmas 
exigências valerão para as farmácias 
instaladas em unidades hospitalares 
e de uso exclusivo de seus usuários.

Atividade profissional
De acordo com o projeto, o farmacêutico 
deverá seguir alguns procedimentos no 
exercício de suas atividades, como notificar aos 
profissionais de saúde, aos órgãos sanitários 
competentes e ao laboratório industrial os 
efeitos colaterais, as reações adversas e 
intoxicações decorrentes do uso de determinado 
medicamento. Os farmacêuticos terão ainda que 
fazer o acompanhamento farmacoterapêutico 
de pacientes, internados ou não, em 
estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais.

À esquerda e ao centro, Arthur Amaral e Vanderlei Machado visitam os deputados Gabriel Guimarães e George Hilton; 
À direita, os diretores Marcos, Vanderlei e Arthur conversam com o deputado Leonardo Quintão

Vanderlei Machado ao lado do 
deputado Nilmário Miranda

Visita de comitiva farmacêutica ao 
deputado Moreira Mendes

Vanderlei Machado e Arthur Amaral durante 
encontro com o deputado Marcos Pestana

À esquerda, Vanderlei Machado visita o deputado Domingos Sávio. Ao centro, com o deputado Júlio Delgado; à direita, durante encontro com Rodrigo de Castro
Farmacêuticos de todos os estados 

se concentraram em Brasília

Caravana de Minas engrossou o coro pela aprovação

Já passava da hora de 
o farmacêutico receber 
o respaldo legal que o 
garantisse como único 

responsável técnico 
pelas farmácias. Se não 
tivéssemos marcado o 

nosso espaço, corríamos 
o risco de que a proposta 
aprovada fosse a original, 

que desconsiderava a 
nossa atuação profissional. 

Esse retrocesso seria 
inadmissível.

Presidente do CRF/MG, 
Vanderlei Machado

A categoria também foi convocada 
a pressionar os parlamentares, 
solicitando, por email, a aprovação 
do texto. Os manifestos verifi cados 
em todo o Brasil culminaram em 
um grande ato de farmacêuticos 
no Congresso Nacional, no dia 14 
de maio. Profissionais de várias 
regiões do País tomaram as ruas 
de Brasília para pedir a aprovação 
do texto. Enquanto os represen-
tantes das entidades farmacêuticas 
articulavam junto aos deputados 
federais dentro dos gabinetes, os 
farmacêuticos se concentravam do 
lado de fora e promoviam o que foi 
considerado pelo Conselho Federal 
de Farmácia como o maior ato 
público em defesa da profi ssão de 
toda a história brasileira. 

As delegações se encontraram em frente à Catedral de Brasília e seguiram 
em marcha pela Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional. Um 
dos momentos mais emocionantes foi o abraço simbólico dado ao prédio do 
Ministério da Saúde, em referência à luta dos farmacêuticos por melhorias 
e avanços no setor. Segundo estimativa feita pela Polícia Militar, que 

Manifestantes farmacêuticos tomaram a 
Esplanada dos Ministérios no dia 14 de maio

Foto: Yosikazu Maeda
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acompanhou todo o percurso, cerca 
de 1,8 mil lideranças, profi ssionais 
e estudantes de Farmácia partici-
param da movimentação. 

Minas Gerais foi representada 
por dezenas de pessoas, que 
encararam mais de 12 horas 
de viagem para participar deste 
momento histórico. “Saímos às oito 
horas da noite de terça e chegamos 
a Brasília na quarta manhã. Apesar 
do cansaço, a viagem foi marcada 
pelo entusiasmo dos colegas e a 
disposição de ajudar a conquistar 
essa importante vitória para a nossa 
profissão. Infelizmente, a votação 
não aconteceu naquele dia. Mas 

o espírito de união e a vontade de 
transformar esse cenário vão ficar 
para sempre”, afi rmou a assessora 
técnica do CRF/MG e coordenadora 
da caravana de Minas, Danyella 
Domingues.

A demonstração de força vinda 
dos farmacêut icos de todo o 
País  emocionou dir igentes e 
representantes da profissão. “Foi, 
seguramente, um dos maiores atos 
públicos da Farmácia brasileira em 
toda a sua história. Agradecemos 
e parabenizamos todos que partici-
param e apoiaram a manifestação”, 
destacou o presidente Walter Jorge 
João.

Presidente Vanderlei Machado ajudou a conduzir 
os manifestantes do alto do carro de som

tomaram as ruas de Brasília para pedir a aprovação do projeto

1,8mil farmacêuticos
Os pedidos de apoio ao Projeto renderam importantes resultados. O 
ministro da saúde, Arthur Chioro, que recebeu uma comitiva formada 
por dirigentes do CFF, CRFs e federações, declarou apoio à iniciativa 
dos farmacêuticos. A Casa Civil também se manifestou favoravel-
mente à aprovação do texto. 

O Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde 
(Fentas) e o Conselho Nacional de Saúde (CNS) também manifestaram 
seu apoio incondicional à aprovação da proposta. Em moção de apoio 
divulgada nos dias 8 e 9 de abril, o Fentas e o CNS reconheceram que 
a falta do farmacêutico para esclarecer os usuários pode trazer danos 
à saúde, além de descumprir a determinação da OMS de que o uso 
racional de medicamentos deve ser feito de forma segura e segundo 
orientação de profi ssional habilitado. 

O documento também reconhece que o medicamento, se tratado 
e reconhecido como mera mercadoria e utilizado sem qualquer 
orientação técnica, pode ser fonte de problemas gravíssimos à saúde. 
E vai além, indicando que a ausência do farmacêutico leva à banali-
zação da venda de medicamentos, por meio de sua transformação 
em mercadorias sujeitas exclusivamente às normas de mercado – e 
não de saúde -, contrariando todas as políticas públicas instituídas na 
área da saúde, em especial as que buscam organizar e promover a 
assistência farmacêutica nos setores públicos e privados.

Apoio que veio de vários lados

No dia 19 de maio, representantes de 
entidades farmacêuticas de Minas Gerais 
se reuniram para a realização do segundo 
encontro do Fórum Mineiro Permanente 
de Luta pela Valorização da Profissão 
Farmacêutica. O encontro, ocorrido na sede 
do CRF/MG, em Belo Horizonte, definiu 
parâmetros para a busca de apoio junto 
aos deputados federais e senadores. Cada 
entidade ficou responsável por acionar um 
grupo de parlamentares e convidar as 
outras entidades que compõem o Fórum 
Mineiro para participar. Os integrantes 
também decidiram criar uma identidade 
visual para o Fórum, que marque todas 
as ações realizadas em conjunto pelos 
órgãos farmacêuticos, através de uma 
marca única.

Fórum Mineiro de Valorização
Farmacêutica também uniu forças 

“Do ponto de 
vista da saúde 
da população 
brasileira, não 
há como negar 
a relevância 
do projeto.”
Senadora 
Ana Améila

“A matéria é de grande 
relevância para a população 
e já deveria ser lei há muito 
tempo. A farmácia é um 
estabelecimento de saúde. 
Um tratamento exitoso passa 
por várias etapas, desde o 
diagnóstico correto até chegar 
à dispensação e orientação 
quanto ao uso do medicamento 
e, para tanto, a presença do 
farmacêutico nas farmácias é 
fundamental. A farmácia e o 
farmacêutico são essenciais na 
cadeia da assistência à saúde.
Senador Paulo Davim

“A assistência farmacêutica 
é de extrema importância 
para o país e o projeto 
fortalece a assistência 
farmacêutica. A farmácia 
não é loja de conveniência. 
No Brasil, a farmácia tem 
que ser um estabelecimento 
de saúde. Com a aprovação, 
aqui no Senado, e futura 
sanção do Poder Executivo, 
podemos sepultar de vez 
a empurroterapia, um 
dos grandes males que 
afetam a saúde brasileira”
Senador Humberto Costa

“Sou favorável, mas 
tenho uma preocupação 
quanto à efetiva aplicação 
dessa legislação. Pela 
importância que o tema 
tem para a saúde da 
população, precisamos 
que essa lei seja 
aprovada, sancionada e 
devidamente cumprida.”
Senador Cícero Lucena

“É unânime a 
importância que este 
tema tem para a saúde 
e não posso esquecer 
de homenagear 
nossos colegas que 
tanto se dedicaram 
ao tema nesses quase 
20 anos: senadora 
Vanessa Grazziotin 
e os deputados 
Alice Portugal e 
Ivan valente. Sou 
totalmente a favor 
da aprovação.”
Senador Paulo Paim

“Após duas 
décadas, temos a 
oportunidade de 
votar um tema tão 
relevante para a 
saúde da população. 
É importante 
que o usuário de 
medicamento 
tenha a orientação 
do farmacêutico 
quando chegar a 
uma farmácia.”
Senadora Ana Rita

“Na minha época de estudante, tive 
a oportunidade de estar ao lado de 
estudantes de farmácia em diversas 
mobilizações e pude compartilhar 
um pouco da paixão pela profi ssão. 
Também pude acompanhar o empenho 
da deputada Alice Portugal em favor da 
categoria. Concordo com a relevância 
da matéria e também acredito que a 
farmácia faz parte do sistema de saúde no 
Brasil. Nossas lutas em defesa da saúde 
da população são longas, algumas com 
mais de 20 anos, mas prefi ro encarar esse 
período como uma etapa de construção. 
Neste caso, venceu o interesse do povo.”
Senadora Lídice da Mata

“A farmácia como estabelecimento 
de saúde é fundamental para 
o Brasil. Eu, aos 73 anos, faço, 
pelo menos, quatro visitas por 
mês a uma farmácia e, em todas, 
procuro por informações que só o 
farmacêutico pode me dar. E mesmo 
pessoas com menos idade precisam 
constantemente de orientação do 
farmacêutico quanto ao uso correto 
de medicamentos. A farmácia é parte 
do sistema de saúde e o farmacêutico 
é o profi ssional que melhor pode 
prestar esses serviços. Por isso, sou 
favorável à aprovação da matéria.” 
Senador Eduardo Suplicy

“Asseguramos 
nosso apoio integral 
ao substitutivo do 
PL 4385/94. o PSOL 
considera que a 
saúde, assim como 
a educação, não 
pode ser tratada 
como mercadoria 
e sim como um 
dos direitos 
fundamentais da 
pessoa humana.”
Deputado federal 
Chico Alencar

“Meu voto 
favorável ao PL 
é em função da 
segurança que 
ele pode trazer 
ao usuário de 
medicamentos.”
Senador Rodrigo 
Rollemberg

Aprovação unânime
“Esse é um dos 
projetos que nos 
enche os olhos, pois, 
com a aprovação, 
vamos preencher 
uma lacuna e 
dar o direito ao 
cidadão brasileiro 
de ter orientação 
profi ssional quando 
chegar a uma 
farmácia em busca de 
um medicamento”
Senador Cyro 
Miranda

Do lado de fora, os farmacêuticos pediam a aprovação 
do PL durante manifestação em Brasília

Foto: Yosikazu Maeda
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CRF/MG oferece 25 mil vagas 
para capacitação sobre diabetes

Profissionais de 
Pouso Alegre 
participam de 
aula presencial do 
Projeto Diabetes, 
ministrada pela 
farmacêutica 
Jussara Vono 
Toniolo, no dia 
31 de maio

A capital mineira 
também recebeu 
a aula do Projeto 
Diabetes no dia 
31 de maio. Em 
Belo Horizonte, 
a palestra foi 
conduzida pelo 
farmacêutico 
Wesley Magno 
Ferreira

Em Uberlândia, 
também no dia 
31 de maio, a 
farmacêutica 
Maria Luiza 
Mendonça 
Pereira Jorge 
ministrou palestra 
sobre o tema

Os farmacêuticos 
de Governador 
Valadares foram 
capacitados sobre 
diabetes em aula 
da farmacêutica 
Cristiana Sampaio 
Mota , também 
em 31 de maio

Capacitações para todos
Reforçando a proposta de levar capacitação gratuita e de qualidade aos farmacêuticos do Estado, o CRF/MG realizou 
workshops e palestras em diversas cidades de Minas. Em maio, as aulas, desenvolvidas em parceria com empresas 
farmacêuticas, instituições de ensino e entidades municipais, contemplaram diferentes temas, trazendo conheci-
mento e atualização para profi ssionais que atuam ou desejam ingressar em áreas de atuação específi cas da Farmácia.Visando ampliar ainda mais a oferta de capacitação aos 

farmacêuticos, o CRF/MG abriu 25 mil vagas para curso 
de Educação a Distância referente ao Projeto Diabetes, 
constituído em parceria com o curso de educação 
continuada “Universidade do Diabetes”, da empresa 
Sanofi , para atualização nos procedimentos farmacêu-
ticos relacionados a essa doença. 

O número de vagas foi estabelecido para que todos os 
farmacêuticos que possuem registro no Conselho, cerca 
de 21 mil profi ssionais, pudessem ter a oportunidade, se 
houvesse interesse, de participar do curso. Além dessa 
facilidade de inscrição, a capacitação trouxe também 
maior comodidade por ser no formato online, o qual leva 
conhecimento aos farmacêuticos de várias regiões, sem 
que eles precisem se deslocar fi sicamente, nem delimitar 
um horário específi co para participar dos módulos. 

O curso teve início em 5 de maio e fi nal em 8 de junho, 
e foi dividido em cinco módulos: “Metas Terapêuticas e 
Monitorização do Controle do Diabetes”, “Bases Clínicas 
para o Tratamento Insulinico no Diabetes Tipo 1”, “Bases 
Clinicas para o Tratamento Insulínico no Diabetes Tipo 
2”, “As complicações agudas e crônicas do diabetes mal 
controlado” e “Posicionamento da SBD sobre disponibili-
zação de análogos de insulina no serviço público”.

Para agregar mais conhecimento e promover a interação 
dos farmacêuticos em suas regiões, foram realizadas 
aulas presenciais opcionais para os participantes do 
curso e demais farmacêuticos interessados. 

As aulas, também desenvolvidas em parceria com a 
Sanofi , aconteceram simultaneamente no dia 31 de maio 
nas cidades de Belo Horizonte, Governador Valadares, 
Pouso Alegre e Uberlândia. As palestras contemplaram 
os temas: “Atenção Farmacêutica no Tratamento do 
Diabetes” e “Manuseio e Atualização de Equipamentos 
em Diabetes”.

“Citologia Clínica: 
Controle Interno de 

Qualidade em Citologia”

Palestrante:
Dra. Rita Goreti Amaral

Parceria:
Sociedade Brasileira de 

Análises Clínicas (Regional 
Minas Gerais) e CFF

“Responsabilidade 
Civil, Ética e Criminal”

Palestrante:
Adilson Bezerra

Parceria:
Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF)

“Prescrição 
Farmacêutica” 

Palestrante:
Érika Carvalho

Realização:
CRF/MG

“Saúde Pública: Biofármacos e o Tratamento do Diabetes”

Palestrante: Luiz Antônio Marinho Pereira, Alexandra 
Cruz Abramovicius e Wesley Magno Ferreira
Parceria: Laboratório Sanofi 

“Prescrição Farmacêutica”

Palestrante: Claudiney Luís Ferreira
Parceria: Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

“Antiinfl amatório: 
Fisiopatologia e 

Farmacoterapia Clínica 
da Dor e Infl amação”

Palestrante:
Hélvio Fagundes Gomes

Parceria:
Vigilância Sanitária 

Municipal de Formiga

23 DE MAIO - BELO HORIZONTE12 DE MAIO - JUIZ DE FORA

19 DE MAIO - BELO HORIZONTE

6 DE MAIO - UBERLÂNDIA 17 DE MAIO - DIAMANTINA

31 DE MAIO - FORMIGA
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FISCALIZAÇÃO

| Maio - Junho 2014 | 29

canal aberto

Uma Farmacêutica Curiosa
canal aberto

Mais de 25 mil visualizações por mês, centenas de curtidas por post e 22 mil seguidores 
em todo Brasil. O que começou como um pequeno projeto de uma farmacêutica do Sul de 

Minas, em dois anos se tornou referência para os profi ssionais de saúde de todo país

PARA CONHECER 
O BLOG, ACESSE 
www.farmaceuticacuriosa.blogspot.com.br

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. 

Por que o fi scal não espera o farmacêutico 
ser chamado ao estabelecimento no 
momento da visita?

A assistência farmacêutica é exclusivamente 
presencial e o artigo 15 da Lei 5991/73 
determina que o farmacêutico deve estar 
presente durante todo o horário de funciona-
mento do estabelecimento. Um dos requisitos 
utilizados pelo fi scal para avaliar a prestação 
da assistência farmacêutica é a constatação 
da presença do profi ssional no momento da 
visita. Caso o profi ssional precise se ausentar, 
ele deve fazer um comunicado de ausência 
previamente. Este comunicado é acessado 
pelo fiscal instantaneamente, evitando a 
emissão de auto de infração por ausência. 

Qual a diferença entre comunicado e 
justifi cativa de ausência?

O comunicado de ausência deve ser feito em 
situações previstas com 48 horas de antece-
dência, pela Área do Farmacêutico, no site do 
CRF/MG. Já a justifi cativa de ausência deve 
ser feita depois que a ausência do profi ssional 
foi constatada pelo fi scal, nos casos em que 
não houve comunicação de ausência, ou 
extrapolação do prazo de 48 horas de antece-
dência. A justifi cativa só pode ser feita pelo 
email fi scalização@crfmg.org.br . 

Saúde, pesquisas, tratamentos 
e entretenimento. Diariamente, a 
farmacêutica Patrícia Rennó leva 
conteúdos referentes à profi ssão 
farmacêutica a estudantes, 
profissionais e interessados na 
área da saúde. Ela conta que 
sempre gostou de se informar 
sobre assuntos relacionados 
à Farmácia em sites de saúde, 
grupos de e-mails e redes sociais. 
Há dois anos, teve a ideia de criar 
um blog, o Farmacêutica Curiosa, 
para compartilhar o conheci-
mento com os colegas e reunir as 
informações que achava interes-

sante. O projeto deu certo e hoje o site já tem Fan Page, Twitter, 
Tumblr, Google +, Pinterest e Instagram.

As postagens são feitas no tempo que Patrícia tem entre o 
trabalho e seus estudos em Farmácia Hospitalar. A farmacêutica 
afi rma que o hábito de garimpar notícias em sites de saúde acaba 
favorecendo suas atividades profissionais cotidianas, porque a 
mantém informada e atualizada nas diversas áreas de atuação do 
Farmacêutico. “O blog é um diferencial para mim. A cada dia fi co 
um pouco mais preparada para servir melhor à sociedade”, conta  
Patrícia.

A blogueira, que trabalha em Itajubá, no Sul de Minas, relata que 
o sucesso do blog também chegou ao seu ambiente profi ssional. 
Segundo ela, os colegas acessam todos os dias e ajudam a sugerir 
conteúdos. A farmacêutica conta que, através do blog e das redes 
sociais, também recebe muitos comentários de farmacêuticos de 
todo o Brasil e até do exterior. “Hoje, tenho muito conhecimento e 
contato com profi ssionais de todo o Brasil e outros países. Acho 
que é um investimento em conhecimento que adquiro atualizando 
o blog, contatando outros farmacêuticos e profi ssionais de saúde”.

Um dos seguidores da página é o estudante 
de enfermagem Denyr Alecrim, que descobriu 
a Farmacêutica Curiosa através de uma 
indicação do facebook, já que a página era 
acompanhada por 70 amigos dele. Para 
Denyr, o site é interessante devido ao enfoque 
na área e também por trazer novidades e 
conhecimentos da saúde. O estudante afi rma 
conhecer vários sites do gênero, inclusive com 
o respaldo de faculdades, mas nenhum possui 
a proporção que o Farmacêutica Curiosa tem. 
Para ele, a popularidade do site se deve à 
linguagem menos rebuscada, que acaba 
sendo mais acessível para os seguidores.

Com o sucesso da página, Patrícia começou 
a receber tanto dúvidas de profissionais da 
saúde, quanto oferta de parcerias. Apesar da 
procura, ela afi rma que nunca foi patrocinada. 
De acordo com a profissional, as perguntas 
que recebe demonstram a impor tância 
da prática farmacêutica na sociedade. “Já 
tive contato com médicos perguntando 
sobre medicamentos novos e percebi uma 
grande procura de pessoas que estão com 
problemas de saúde ou com dúvidas sobre 
medicamentos, o que indica que elas estão 
reconhecendo o valor do Farmacêutico e sua 
importância na promoção e recuperação da 
saúde”.

MINUTO DO FARMACÊUTICO

na Copa
No maior evento esportivo do mundo, o farmacêutico teve 
ainda mais destaque na rádio líder de audiência em Minas 
Gerais. Foram centenas de citações durante os jogos da 
Copa do Mundo e veiculações especiais nos intervalos das 
transmissões. Confi ra como foram as inserções do Minuto 
do Farmacêutico na Rádio Itatiaia:

480 citações nas chamadas para a Copa

160 citações especiais durante as transmissões

20 comerciais especiais nos intervalos dos jogos

Envie sua sugestão de tema a ser abordado durante 
as programações para comunicação@crfmg.org.br

No segundo semestre de 2014,
o Minuto do Farmacêutico será veiculado 

nos programas Acir Antão, entre 9h e 10h, 
e Chamada Geral, entre 14h e 16h.

Comerciais rotativos nos programas:
Jornal da Itatiaia 1ª Edição: de segunda a sábado, entre 6h30 e 9h 
Rádio Esportes: segunda a sábado, entre 11h30 e 12h30

MINUTO DO FARMACÊUTICO

No maior evento esportivo do mundo, o farmacêutico teve 

comunicação

Ouça a rádio Itatiaia 
também pela internet: 

www.itatiaia.com.br

Patrícia Rennó é a autora do 
Blog Farmacêutica Curiosa

Foto: Arquivo pessoal
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Âmbito Profissional

Sárah da Silva conta com a ajuda da também 
farmacêutica Suelly Batista para administrar o local

Todos os medicamentos são manuseados em doses 
unitárias, fortalecendo a segurança do paciente

Sárah da Silva ajudou a reestruturar o estoque da 
farmácia do Hospital Veterinário de Uberaba

O ambiente é o mesmo de todo hospital: farmácia com uma infi nidade de substâncias que auxiliam no tratamento e 
recuperação da saúde dos pacientes hospitalizados. A diferença está nos clientes: ao invés de pessoas, animais. É 
para promover o bem-estar deles que a farmacêutica Sárah Inessa da Silva trabalha diariamente. Há três anos, ela é 
responsável técnica pela farmácia do Hospital Veterinário de Uberaba, mantido pelo Instituto de Estudos Avançados 
em Medicina Veterinária José Caetano Borges, em parceria com a Faculdade de Zootecnia da Universidade de Uberaba 
(Uniube) e a Associação Brasileira de Criadores de Zebu. 

“Sempre quis trabalhar com farmácia hospitalar, só não imaginava que seria em um hospital veterinário”, lembra a 
farmacêutica, que também é dona de seis gatos e dois cachorros. Após ser aprovada no processo seletivo da Uniube, 
ela passou a se dedicar ao estudo da posologia e das especifi cidades dos medicamentos para uso veterinário. “Este 
é um assunto pouco abordado durante o curso de graduação, logo, é necessário procurar fontes de informações por 
conta própria. Pesquisei as bulas dos medicamentos e aprendi os mecanismos de ação em cada animal” , conta. 

Assim que assumiu a coordenação da farmácia do hospital, Sárah 
criou uma comissão de farmácia terapêutica para padronizar a 
compra e o uso dos medicamentos. O grupo é composto por ela, cinco 
médicos veterinários e um enfermeiro, que se reúnem a cada três 
meses para revisar os medicamentos padronizados pelo hospital. 
O cadastro e a listagem dos medicamentos são feitos pela própria 
farmacêutica, que faz questão de se manter atualizada.

Segundo Sárah, antigamente, quase todas as medicações utilizadas 
pelos médicos veterinários eram de uso humano. Com o avanço 
da veterinária e o conhecimento cada vez mais aprofundado das 
particularidades da fi siologia e do metabolismo dos animais, foram 
desenvolvidos medicamentos mais adequados para uso animal, 
impulsionando a indústria de fármacos veterinários. “Hoje, a linha 
de produtos voltados especifi camente para os animais é extensa e a 
prescrição é mais frequente. É fundamental que o farmacêutico que 
trabalha com animais acompanhe essa evolução”, defende.

Como o medicamento é um dos insumos mais caros de um hospital, 
seja ele humano ou veterinário, sua compra, armazenagem e 
manuseio requerem cuidados e atenção especiais. “A dispensação 
tem que ser feita com muito critério e a prescrição precisa ser 
seguida à risca. Aqui no hospital, optei por fazer um estoque que dure 
um mês. Faço um rigoroso controle que ajuda a evitar as faltas e os 
excessos”, relata.

A segurança do paciente também é levada a sério pela farmacêutica. 
Cada espécie tem uma fisiologia própria e possui variações na 
metabolização das drogas. Por isso, as substâncias são trabalhadas 
uma a uma, de acordo com cada prescrição. “Saiu da farmácia, é 
seguro. Tudo é identifi cado e já segue para administração no paciente 
na sua dose correta, reduzindo os erros de medicação. Atuar em 
parceria com outros profi ssionais de saúde, principalmente médicos 
e enfermeiros, é pré-requisito essencial para monitorar as reações 
adversas e detectar os problemas relacionados aos medicamentos”. 

Atualmente, o Hospital Veterinário de Uberaba atende mensalmente 
em média 4.370 animais de pequeno, médio e grande porte, além 
dos silvestres. Para manter a qualidade do fornecimento dos aproxi-
madamente 240 tipos de medicamentos dispensados todos os 
meses, a farmácia conta com a colaboração da farmacêutica Sueli 
Ribeiro Batista e de mais cinco técnicos em farmácia.

Farmácia hospitalar 
só para animais

Farmácia hospitalar 
só para animais
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Fique de Olho

A Anvisa aprovou a RDC 38/14, que agiliza as alterações em pós-registros 
de medicamentos fi toterápicos e produtos tradicionais fi toterápicos. A norma 
defi ne alterações no registro que poderão ser feitas de forma imediata e outras 
que dependem de análise prévia da Agência. Com isso, boa parte das petições 
que atualmente dependem de avaliação da ANVISA poderão ser feitas imediata-
mente, o que permite à equipe de técnicos da Agência avaliar as mudanças de 
maior importância sanitária. 

Entre as alterações de implementação imediata estão a exclusão de local de 
fabricação e fabricante de matéria-prima, redução do prazo de validade que não 
altere os cuidados de conservação e reativação da fabricação de um medica-
mento, desde que a interrupção não tenha ocorrido por requisitos técnicos. Já 
as demandas que continuam exigindo avaliação prévia incluem situações como 
alteração do modo de uso do medicamento, inclusão de nova via de adminis-
tração e alterações relevantes no processo de fabricação. A norma é resultado 
da Consulta Pública 14/2011, que durou 30 dias e recebeu 155 contribuições.

A ANVISA publicou no Diário Ofi cial da União, no dia 30 de maio, a RDC 31/2014, 
que dispõe sobre o procedimento simplifi cado de solicitações, pós-registro 
e renovação de registro de medicamentos genéricos, similares, específi cos, 
dinamizados, fitoterápicos e biológicos. A nova Resolução determina que 
o registro seja feito exclusivamente por peticionamento eletrônico, no site 
da ANVISA. A previsão é que a mudança reduza o tempo de análise para a 
concessão do registro de medicamentos clones em até 30%.

No dia 14 de maio, a ANVISA publicou a RDC 
26/2014, que cria registro para produtos 
tradicionais fi toterápicos. Para se enquadrar na 
nova categoria, o produto terá seu registro feito 
com base em informações históricas. 

A diferença para os medicamentos fi toterápicos, 
que são regulamentados desde 1967, é que a 
nova categoria não necessitará de diversos testes 
laboratoriais padronizados, além de ensaios 
clínicos em seres humanos. Será necessário, 
no entanto, pelo menos 30 anos de eficácia e 
segurança comprovadas na literatura para ser 
vendido em farmácia com fi ns terapêuticos. 

A Resolução traz ainda uma série de regras que 
as empresas devem seguir, que incluem análises 
laobratoriais dos produtos para averiguação da 
segurança e eficácia, formato de embalagem e 
instrução ao consumidor.

A ANVISA também publicou um guia 
com a síntese de todas as normas 
relativas ao registro e notificação 
de medicamentos fitoterápicos e 
produtos tradicionais fitoterápicos. 
O documento é uma referência 
para os que atuam na área. O guia 
traz informações sobre o fl uxo para 
pedidos de registro, orientações 
sobre o correto manuseio das 
plantas para produção de fitoterá-
picos, formas de identificação das 
espécies vegetais e as análises 
para controle de pureza e presença 
de toxinas, além de orientações 
sobre como comprovar a segurança 
e eficácia dos fitoterápicos. Para o 
setor produtivo, é um documento de 
referência sobre as exigências para 
que um medicamento ou produto 
tradicional fitoterápico chegue ao 
mercado com garantias de efi cácia e 
segurança.

A Anvisa instalou um sistema desenvolvido pelo 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crimes (UNODC) para otimizar a emissão de 
autorizações de importação e exportação de 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle 
especial e ampliar a efetividade das ações de 
vigilância sanitária destes produtos. 

O novo sistema, denominado National Drug 
Control System (NDS), vai permitir a informati-
zação do envio de dados estatísticos de consumo 
de medicamentos e substâncias controladas no 
Brasil, bem como a consolidação dos dados pela 
ANVISA, que é responsável pelo envio destas 
informações à ONU, trimestral e anualmente. 

Os próximos passos incluem a realização de um 
piloto, treinamento de empresas e a publicação 
da norma para o início da utilização deste 
sistema, previsto para o fi nal de 2014.

Já está em funcionamento o Sistema de Informações de 
Acidentes de Consumo (Siac), criado pelo Ministério da Justiça 
e pelo Ministério da Saúde para o registro de acidentes de 
consumo que sejam detectados pelos profi ssionais de saúde 
de todo o País. A novidade surgiu de um acordo de cooperação 
feito por meio da Portaria Interministerial nº 3082, de 25/9/13. 

Farmacêuticos, médicos, enfermeiros e outros profissionais 
de saúde podem informar e relatar acidentes ocasionados 
por produtos e serviços. No entanto, como o projeto ainda 
encontra-se em fase de implantação, os dados cadastrados no 
Siac ainda não estão disponíveis para consulta. 

O sistema é administrado pela Secretaria Nacional do 
Consumidor do Ministério da Justiça, em parceria com a 
Secretaria de Vigilância e Saúde e ANVISA. Os registros e 
informações irão subsidiar a atuação conjunta dos órgãos de 
defesa do consumidor e dos respectivos órgãos reguladores e 
certifi cadores, como a ANVISA. 

Por meio de iniciativas como o Siac, os órgãos de defesa do 
consumidor e da saúde buscam prevenir acidentes do consumo 
e promover a introdução de produtos cada vez mais seguros no 
mercado.

A ANVISA atualizou a lista de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle 
especial. A RDC 33/14, que traz a relação completa, foi publicada no Diário Ofi cial da União do dia 4 de junho.

Lista de substâncias sob controle especial é atualizada*

Fitoterápicos: 
pós-registro 
simplifi cado 
e guia para 

o setor*

Processo de 
registro de 

medicamento 
é simplifi cado*

Novas regras facilitam 
registro de fi toterápicos*

Guia reúne normas 
de fi toterápicos*

Sistema agiliza importação e 
exportação de controlados*

Sistema de Informações de Acidentes 
de Consumo começa a funcionar*

* Com informações da ANVISA
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Brasil vai integrar rede mundial de vacinas
Fonte: Estadão

O Brasil vai integrar a Aliança Global para Vacinas e Imunização (Gavi) e, a partir de 2017, 
poderá distribuir milhões de doses pelo mundo para o combate do sarampo, da rubéola e 
da febre amarela. A rede internacional reúne produtores, empresas, governos, doadores e 
especialistas. 

As exportações do Brasil serão decisivas para se reduzir o preço das doses. A Gavi tem como 
meta vacinar mais de 700 milhões de crianças em 49 países em 2020. para isso, a entidade vai 
investir cerca de US$ 600 milhões. 

O sarampo mata hoje mais de 400 crianças por dia. O governo brasileiro fi rmou acordo com 
a Fundação Bill Gates. A meta é que, em três anos, a Fiocruz possa produzir 30 milhões de 
doses por ano para a Gavi. A vacina de sarampo e rubéola começou a ser oferecida pela Gavi 
em 2013 em seis projetos nacionais na África e Ásia.

ANVISA suspende decisão sobre liberar componente da maconha
Fonte: Folha de S.Paulo

A ANVISA suspendeu, no dia 29 de maio, a decisão sobre reclassifi car o CBD (canabidiol), 
mudando o composto presente na maconha de substância proibida para controlada. A mudança 
poderia facilitar a importação, prescrição e registro do CBD, que não tem efeito psicoativo. 
Pesquisas mostram que o produto traz benefícios para casos de epilepsia grave e parkinson.

Na avaliação da diretoria da ANVISA, porém, só mudar a classifi cação do CBD não teria o 
impacto desejado, já que não se tem conhecimento de produtos ou medicamentos no mundo 
que tenham apenas o CBD em sua composição. Os produtos comercializados têm traços de 
outros canabinoides, como o THC, que continuariam proibidos.

Assim, mesmo fl exibilizando a importação do CBD, os produtos existentes continuariam sujeitos 
às mesmas regras de itens proibidos, que demandam laudos médicos e a avaliação caso a caso.

Vacina do sarampo modifi cada fez desaparecer câncer em paciente
Fonte: Jornal Estado de Minas

Uma dose fortíssima do vírus do sarampo manipulada em laboratório eliminou pela primeira vez o 
câncer em uma paciente, informaram cientistas americanos. A paciente, de 49 anos, foi diagnos-
ticada com um tipo de câncer na medula denominado mieloma múltiplo. Ela recebeu uma dose 
intravenosa do vírus do sarampo, conhecido como MV-NIS, que é seletivamente tóxico às células de 
plasma do mieloma.

Uma dose normal de vacina do sarampo contém 10 mil unidades infecciosas do vírus. A dose neste 
estudo foi de 100 bilhões de unidades infecciosas. Apesar de alguns efeitos colaterais precoces, o 
tumor na testa logo desapareceu e sua medula fi cou limpa. Uma segunda paciente acompanhada 
no estudo não se saiu tão bem. Ela tinha grandes tumores nas pernas e a terapia não conseguiu 
erradicá-los. No entanto, os médicos conseguiram rastrear o caminho do vírus e descobriram que 
ele, na verdade, estava atacando as áreas onde os tumores estavam se desenvolvendo.

As duas foram as primeiras estudadas na mais elevada dose possível do tratamento, que não 
funcionou em doses menores. As mulheres também tiveram uma exposição limitada ao sarampo no 
passado. Seus cânceres se espalharam a um ponto em que não tinham outras opções de tratamento.

Antidepressivo freia avanço do Alzheimer
Fonte: Correio Brasiliense

A guerra contra o Alzheimer pode ter ganhado uma arma efi ciente e já pronta para o uso: um antide-
pressivo que está no mercado desde 1998. O medicamento, um inibidor da reabsorção da serotonina, 
freou o desenvolvimento de placas de gordura no cérebro, segundo os resultados de um estudo publi-
cado na revista Science Translational Medicine.

O acúmulo dessas substâncias é apontado como importante causa da doença neorodegenerativa que 
até 2050, deverá acometer 16 milhões de pessoas no mundo. A substância usada nos antidepressivos, 
o citalopram, conseguiu estabilizar os sintomas progressivos da doença em até 25% em ratos e em 
até 38% em humanos.

Os pesquisadores acreditam que os bons resultados estão relacionados ao efeito bloqueador dos anti-
depressivos em alguns neurônios, uma ação que aumenta a disponibilidade de serotonina e diminui 
a produção das placas de gordura. A partir disso, eles acreditam que o desenvolvimento de abordagens terapêuticas seguras 
e efi cientes para reduzir a produção das placas, mesmo que modestamente, pode prevenir e/ou desacelerar a progressão dos 
sintomas do Alzheimer.

Vacina contra coqueluche para gestantes será oferecida na rede púbica
Fonte: Agência Brasil

A vacina tríplice acelular (DTPa), que protege contra o tétano, a difteria e a coqueluche, será dispo-
nibilizada para gestantes na rede pública de saúde até o fi m deste ano. De acordo com o Ministério 
da Saúde, a dose será oferecida de forma gratuita e preferencialmente a partir da 27ª semana de 
gestação.

O objetivo é reduzir a transmissão da coqueluche entre recém-nascidos e garantir a proteção indi-
reta nos primeiros meses de vida, quando o bebê ainda não teve a oportunidade de completar o 
esquema vacinal. A expectativa da pasta é que 3 milhões de brasileiras sejam benefi ciadas com a 
medida.

A imunização contra a coqueluche já é oferecida para crianças na rede pública. O esquema vacinal 
começa com a pentavalente, administrada aos 2 meses, 4 meses e 6 meses. A criança recebe ainda 
dois reforços com a vacina DTP (difteria, tétano, coqueluche). O primeiro reforço deve ser adminis-
trado aos 15 meses e o segundo aos 4 anos. Dados do governo indicam que até o dia 10 de maio 
foram registrados no Brasil 1.762 casos de coqueluche.

Novo implante ajuda a prevenir perda de visão em diabéticos
Fonte: Folha de S.Paulo

Um implante biodegradável capaz de liberar uma medicação dentro do olho de forma gradual, por até seis meses, chegou recen-
temente ao Brasil e pode ajudar a combater a perda de visão entre pacientes diabéticos. O dispositivo contém dexametasona, um 
medicamento antiinfl amatório da classe dos corticosteróides que é capaz de combater o edema macular, acúmulo de líquido na 
mácula (parte central da retina, na parte posterior do olho).

Hoje, o tratamento para o edema macular é feito com laser e injeções bimestrais. Os medica-
mentos injetados, porém, são menos potentes que a dexametasona, segundo especialistas. A 
implantação do dispositivo ocorre sem cortes, no consultório, com uma injeção que contém o 
pequeno implante. O paciente toma anestesia local e todo o procedimento dura cerca de 30 
minutos. Não é preciso retirar o implante, já que o organismo absorve o material.

O dispositivo já foi liberado nos Estados Unidos e na Europa e, segundo os estudos que levaram 
à sua aprovação, também é efi caz contra a uveíte não infecciosa (infl amação da úvea, camada 
média do olho).



Responsabilidade Social

No mês de maio, farmacêuticos que participaram das capacitações do CRF/MG doaram fraldas geriátricas para 
diferentes instituições sociais, de seis cidades de Minas. O gesto de solidariedade é feito voluntariamente e a cada 
evento que passa tem tido novos adeptos. É uma maneira de demonstrar que cuidar do próximo, em todos os sentidos, 
é especialidade do farmacêutico. 

O Conselho também conta com um espaço exclusivo em seu site para a divulgação da entrega das doações e 
informações sobre as instituições benefi ciadas.

Solidariedade também é nossa especialidade Workshop sobre responsabilidade 
civil, ética e criminal
Parabéns a todos os envolvidos no evento! Foi muito 
importante para nós, profissionais e futuros colegas, 
as informações passadas. Gostaria de ver esse tipo de 
evento na minha cidade.

Amanda Carolina Mendes (via Fale Conosco)

Assuntos como este são pouco abordados em sala 
de aula. Aprendi muito. A melhor forma de aprender é 
vendo a realidade, que foi muito bem demonstrada pelo 
palestrante. 

Vanessa do Vale Machado (via Fale Conosco)

Palestra sobre prescrição farmacêutica 
O workshop foi de ótima qualidade, com profi ssionais 
que explicaram muito bem sobre o assunto. Poderia ter 
sempre aqui, na região de Teófi lo Otoni, palestras com 
assuntos interessantes para a área do farmacêutico. 

Edivane Schultz Costa (via Fale Conosco)

Gostaria de parabenizar o CRF/MG pela capacitação. 
Excelente abordagem do tema! 

Fernanda Aparecida Borges Lages (via Fale Conosco)

Foi excelente o curso, além de nos motivar e resgatar 
o brilho pela profi ssão, o assunto abordado é de muita 
relevância para a profi ssão. Sugiro novos cursos com o 
tema, a fi m de discutir melhor os caminhos da prescrição 
farmacêutica.

Jackeline de Lourdes Silva (via Fale Conosco)

Agradeço ao CRF/MG pela oferta do workshop em 
Governador Valadares. Sinto-me prestigiada e valorizada 
pelo Conselho quando esse tipo de iniciativa ocorre. 

Lívia Zagotta Vital (via Fale Conosco)

Adorei a palestra, muito dinâmica e explicativa. 
Deveriam ser feitas mais palestras com fiscais que 
falassem sobre a realidade que o profissional vive e 
sobre as atualizações da classe, pois muitos ainda não 
estão informados. 

Joicy Roberta Evangelista Barbosa (via Fale Conosco)

Poderiam ter mais palestras como a da Prescrição 
Farmacêutica, pois nos tirou muitas dúvidas e nos fez 
ver como a nossa profi ssão tem se valorizado.

Yvenize Rocha de Pádua (via Fale Conosco)

Workshop de Saúde 
Pública: Biofármacos e o 
tratamento de diabetes
Gostei muito deste evento, foi tudo muito bem 
planejado. As palestras foram ótimas, bem 
explicativas, e o material que a gente recebeu é 
muito bom. Parabéns!

Aparecida de Fátima Rodrigues (via Fale Conosco)

Gostaria que tivesse mais eventos desse nível em 
Montes Claros. Ter contato com bons farmacêu-
ticos é imprescindível para o nosso crescimento 
profi ssional e pessoal. Realmente, esse workshop 
foi excelente.

Liliane Alves de Oliveira (via Fale Conosco)

Foi a minha primeira vez e pretendo voltar 
sempre! O CRF/MG está de parabéns!

Larissa Ramos Cunha (via Fale Conosco)

O workshop foi muito bem elaborado, pois foram 
abordados temas interessantes. A receptividade 
também foi muito boa, estão todos de parabéns. 

Milene Saura Pereira Ribeiro (via Fale Conosco)

Caravana pela aprovação 
da subemenda ao PL 
Em 1996, quando cursava o 2º ano do curso de 
Farmácia na UniSantos, fi z esse mesmo percurso 
contra o Projeto de Lei da senadora Marluce 
Pinto. Torço para que nossos colegas de hoje 
consigam fazer ecoar as nossas vozes. Boa Sorte!

Priscila Rodrigues (via Facebook)

Esse é o caminho da valorização farmacêutica, 
a classe precisa se unir e mostrar o seu valor! 
Fiquei orgulhosa ao ver a notícia! 

Eliza Miranda (via Facebook)

Boa sorte, companheiros! Que Deus ilumine 
vocês para que consigam melhorias para todos 
nós!

Aldrey Rose de Menezes Bino (via Facebook)

Isso (a aprovação da subemenda) é mais 
segurança nos medicamentos para todos!

Ana Iris Ribeiro (via Facebook)

Espaço do leitor

Belo Horizonte
19 de maio
“Prescrição Farmacêutica”

23 de maio
“Citologia Clínica: Controle Interno de 
Qualidade em Citologia”

31 de maio
“Projeto Diabetes”

Doações para Associação 
Dona de Leite

Diamantina
17 de maio
“Prescrição Farmacêutica”

Doações para Asilo Frederico Ozanam

Juiz de Fora
12 de maio
“Responsabilidade Civil, Ética e Criminal”

Doações para Instituto Vitória

Pouso Alegre
31 de maio
“Projeto Diabetes”

Doações para instituição fi lantrópica 
Nossa Senhora Auxiliadora

Formiga
31 de maio
“Antiinfl amatório: Fisiopatologia e 
Farmacoterapia Clínica da Dor e Infl amação”

Doações para Asilo São Francisco de 
Assis, da Sociedade São Vicente de Paula

Uberlândia
6 de maio 
“Saúde Pública: Biofármacos e o Tratamento 
do Diabetes” 

31 de maio
“Projeto Diabetes”

Doações para Fraternidade Existencial 
Lucas Evangelista
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Para conferir, acesse: http://crfmg.org.br/novosite/institucional/responsabilidade-social
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Campanha pelo uso racional 
de medicamentos
A campanha é uma grande oportunidade para a conscien-
tização da população e for talecimento da classe 
farmacêutica. 

Raphael Espósito (via Facebook)

Atendimento 
Gostaria de agradecer a educação, atenção e presteza com 
que fui tratado quando fui regularizar a minha situação. 
Sinto-me amparado quando encontro pessoas que fazem 
questão de serem profissionais e humanos. Muito obrigado! 

Pascoal José Gaspar Júnior (por email)

Muito obrigada pela atenção, pela primeira vez em 14 
anos de Hospital Casa do Caminho recebo um email do  
CRF/Uberlândia tão atencioso.

Tânia Palhares (por email)

Capa da Farmácia Revista 39
Gostaria de parabenizá-los pela belíssima capa da revista 
de janeiro/fevereiro de 2014. com certeza, foi uma das 
mais belas capas já publicadas. Gostaria de sugerir 
também que aquele emblema “Todos pela Farmácia” fosse 
transformado em adesivo e distribuído para os farmacêu-
ticos para difundir a campanha e a profissão.

Weverton Grippa Assis Morais (por email)

Workshop de Farmácia Magistral
O curso foi muito importante para compre-
endermos melhor a respeito das fórmulas 
magistrais. Foram trazidas muitas informações 
que enriqueceram o meu conhecimento. Seria 
bom ter mais curso como esses em nossa região. 

Girlene Lopes dos Reis (via Fale Conosco)

Projeto Diabetes
O CRF/MG continua de parabéns pela preocu-
pação com os profissionais, qualificando-os e 
capacitando-os. Espero continuar participando 
de mais eventos. Obrigado. 

Renner Moreira de Souza (via Fale Conosco)

O CRF/MG está de parabéns com as capaci-
tações, pois são muito proveitosas para a 
nossa categoria. Continue assim! 

Fábio Augusto Amaral de Barros (via Fale Conosco)

Que o CRF continue promovendo essas capaci-
tações, pois o conteúdo repassado é excelente.

Ana Maria Bonfim Brito Barros (via Fale Conosco)

Um curso mais extenso sobre o tema seria de 
fundamental importância para todos! Foi ótimo!

Viviane Pereira (via Facebook)

Envie seu comentário para comunicacao@crfmg.org.br
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