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CRF/MG promove um dos maiores eventos farmacêuticos 
do Sul de Minas e reúne mais de 400 profi ssionais e 
estudantes em Alfenas, entre 23 e 25 de outubro
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Capa:

Arte: Héllen Cota

CRF/MG promove o 2o 
congresso de grande porte 
fora de Belo Horizonte, 
levando capacitação 
de alto nível para mais 
de 400 farmacêuticos 
e estudantes.

6 –  Profarminas tem mais de 
30 empresas conveniadas

8 – CRF/MG apresenta trabalho 
sobre tuberculose durante 
Seminário do Ministério da Saúde

14 – PNAF completa 10 anos 
de avanços e desafios

23 – Curso sobre farmacologia dos 
antibióticos reúne mais de 100 
profissionais em Belo Horizonte

24 – Conselheiro federal 
por São Paulo fala sobre a 
Farmácia Clínica no Brasil

32 – TRF determina que o 
tratamento de água também 
é atribuição do farmacêutico

34 – Anorexígenos deverão obter 
novo registro junto à ANVISA 
para serem comercializados

12 - Gestão
CRF/MG lança nova campanha para 
reforçar que a farmácia só é completa 
se tiver farmacêutico o tempo todo

35 - Fique de Olho
Anvisa autoriza intercambialidade de 
similares a partir de janeiro de 2015

28 - Responsabilidade Social
Em iniciativa inédita, CRF/MG 
promove mobilização para doação 
de sangue em Belo Horizonte

Nesta edição, a Farmácia Revista traz a cobertura do II Congresso Mineiro de Farmácia, realizado em Alfenas, 
no Sul de Minas, em outubro. Fazer um evento para mais de 400 pessoas, fora de Belo Horizonte, é mais 
uma demonstração de ousadia da diretoria do CRF/MG, para quem a oferta de capacitação de qualidade aos 
farmacêuticos de todas as regiões de Minas vem em primeiro lugar. 

Imediatamente após II CMF, começaram os preparativos para o tradicional Congresso de Farmácia e Bioquímica 
de Minas Gerais. Ano que vem, o evento alcançará a sua 13ª edição, consolidando-se, cada vez mais, como um 
dos principais congressos farmacêuticos do Brasil. 

Esta edição mostra como o Conselho de Farmácia vem reafi rmando, a cada novo curso promovido, o seu 
compromisso de ajudar a preparar o farmacêutico permanentemente para a sua tarefa diária de cuidar do 
próximo. Boa leitura!
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Com a Palavra

Com os olhosno amanhãCom os olhosno amanhã

Setembro
• Entrevista para o Jornal 
Redação BH News, da TV BH 
News, sobre o consumo de 
tranquilizantes, no dia 1º;

• Entrevista para o Jornal Acontece 
Regional, de Capelinha, sobre a 
substituição de medicamentos 
em hospital, no dia 1º;

• Entrevista para o Jornal Redação 
BH News, da TV BH News, sobre 
os riscos do uso de medicamentos 
por motoristas, no dia 2;

• Entrevista para o Jornal Redação 
BH News, da TV BH News, sobre 
doenças infecciosas, no dia 9;

• Matéria no Jornal do 
Legislativo de Sete Lagoas, 
sobre a lei que institui a 
logística reversa na cidade;

• Entrevista para o Jornal Redação 
BH News, da TV BH News, sobre 
a vacina contra HPV, no dia 19;

• Matéria sobre uma nova 
tendência de abandono do 
uso de shampoo, no jornal 
O Tempo, no dia 21;

• Matéria sobre a centralização 
de medicamentos em 
Alfenas, no dia 22;

• Entrevista para o Jornal Redação BH News, da TV BH News, sobre 
acesso aos medicamentos, no dia 25;

• Entrevista ao vivo para o Jornal da Rede 
Minas sobre a lei que transforma farmácia 
em estabelecimento de saúde, no dia 25;

• Matéria no Jornal da Rede Minas, 
2ª edição, sobre a lei que transforma 
farmácia em estabelecimento 
de saúde, no dia 26.

• Ação civil pública contra a exigência de receita 
médica para a venda de antimicrobianos

 -Entrevista para o jornal O Tempo, no dia 19;
 -Entrevista para o Jornal Estado de Minas, no dia 19;
 -Entrevista para a Rádio UFMG Educativa, no dia 19.

Outubro
• Entrevista para o jornal O Tempo sobre a falta de 
medicamentos na Rede Farmácia de Minas, no dia 2;

• Entrevista para o jornal Redação BH News, da TV BH 
News, sobre medicamentos falsifi cados, no dia 3;

• Entrevista para o programa Revista BH News, da TV BH 
News, sobre medicamentos falsifi cados, no dia 8;

• Entrevista para o jornal Redação BH News, da TV 
BH News, sobre antimicrobianos, no dia 10;

• Entrevista para o programa De Tudo um Pouco, da Rede Super, 
sobre fracionamento de medicamentos, no dia 20;

• Matéria no Jornal dos Lagos, 
de Alfenas, sobre o II Congresso 
Mineiro de Farmácia, no dia 22;

• Entrevista para a TV Unifenas sobre o II 
Congresso Mineiro de Farmácia, no dia 24;

• Entrevista para o Jornal Redação BH 
News, da TV BH News, sobre intoxicação 
por medicamentos, no dia 24.

• Intercambialidade de 
medicamentos similares

 -Entrevista ao vivo para o programa Bom 
dia Minas, da Rede Globo, no dia 14;
 -Entrevista para a Rede 
Minas, no dia 15;
 -Entrevista para o Jornal Redação BH News, da TV BH News, no dia 17;
 -Entrevista para o Portal Medicina e Saúde, no dia 31.

Conselho 
na Mídia

Um bom órgão representativo é aquele que antecipa 
as demandas de sua categoria e busca, sob todos 
os aspectos, maneiras de alcançar melhorias que 
benefi ciem a todos. Foi essa a intenção do Conselho 
Regional de Farmácia de Minas Gerais ao fazer um 
trabalho ativo junto aos candidatos ao Governo de 
Minas, antes das eleições.

Convidamos todos os que pleiteavam o cargo para 
comparecer à sede do CRF/MG a fim de conhecer 
as nossas propostas de melhoria da assistência 
farmacêutica prestada no Estado. Quatro, dos sete 
candidatos, reconheceram a importância do convite e 
atenderam ao nosso chamado. Um deles foi Fernando 
Pimentel, que até então liderava as pesquisas de 
intenção de voto. Como prova de capacidade de diálogo 
e interesse nas organizações de classe, ele não só 
ouviu atentamente todas as propostas como debateu 
uma a uma, a fi m de estudar a viabilidade delas.

A resposta veio das urnas. Eleito ainda no primeiro 
turno, Fernando Pimentel deu mostras de que seu novo 
governo deverá se pautar na participação popular. São 
muitas as perguntas que nos surgem nesse momento 
de transição. Haverá mudanças substanciais no 
Programa Rede Farmácia de Minas? Será adotada 
alguma medida para garantir, defi nitivamente, que o 
repasse fi nanceiro dedicado à fi xação do farmacêutico 
no Programa seja efetivamente cumprido? Quais são 
os projetos para a Política Estadual de Medicamentos?

Sabemos que o trabalho é árduo. O desafi o de promover 
melhorias no sistema de saúde de Minas deve ser 
encarado por todos: gestores, representantes de classe 
e profi ssionais. O primeiro passo já foi dado pelo futuro 
governador: dispôs-se a ouvir e entender a realidade da 
assistência farmacêutica a partir dos olhos daqueles 
que a vivenciam no dia a dia, na linha de frente. Agora, 

é hora de desenvolver os projetos que poderão transformar 
a vida dos mineiros para melhor, a partir da construção dos 
pilares de uma assistência farmacêutica ainda mais sólida.

Assumindo o seu protagonismo como principal represen-
tante da categoria farmacêutica em Minas Gerais, o CRF/MG 
já se apresentou para a batalha junto ao novo governador. 
Já colocamos a estrutura do Conselho à disposição da 
Secretaria de Estado de Saúde, sobretudo na retomada 
da oferta de capacitação profi ssional aos farmacêuticos 
do Estado. Esperamos que tanto a população quanto os 
profissionais possam se beneficiar dos novos caminhos 
projetados para Minas Gerais. E que os farmacêuticos 
sejam agentes ativos dessa transformação.

Vanderlei Machado
Presidente
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Aproveite as vantagens de 
um bom Conselho

Acesse www.crfmg.org.br/profarminas

O Profarminas é seu. 
Colabore para que ele fi que ainda melhor! 

Indique uma empresa para ser parceira, enviando um email para
profarminas@crfmg.org.br constando o nome, o contato e o ramo de atuação.

A empresa será avaliada pelo departamento jurídico do CRF/MG e incluída 
no Profarminas quando de acordo com os critérios do programa.

Intercâmbio

Consórcio

Arte

Mobiliário Eletrônicos Odontologia

Materiais de 
laoratório

Plano de saúde 
/ Unimed

VestuárioJóias

TurismoHotéis e Complexos de LazerSPA e Salão de Beleza

Idiomas

Pós-Graduação

Cerimonial

Marcas e 
patentes

Consultoria

O programa que garante benef ícios aos 
farmacêuticos mineiros completou um ano de 
existência. Nesses 12 meses de Profarminas, o 
CRF/MG se empenhou para conquistar parceiros 
importantes em diversos segmentos. Já são 33 
empresas oferecendo descontos exclusivos aos 
profissionais nas áreas de educação, saúde, 
lazer, eletrônicos, consultorias, consórcios, 
mobiliários, entre outros.

A farmacêutica Samira do Nascimento Mateus 
Nunes Lyra, de Belo Horizonte, já utilizou os 
benefícios do Profarminas duas vezes. Logo que 
o programa foi lançado, a profi ssional adquiriu o 
plano de saúde com desconto especial para os 

farmacêuticos inscritos no CRF/MG. Depois, a parceria fechada no 
programa com a Dell, uma das maiores empresas de eletrônicos 
do mundo, veio ao encontro do desejo de possuir um notebook 
mais avançado. “No mesmo dia que solicitei o código de desconto, 
recebi o retorno do Conselho por email e fi z a compra pelo site da 
empresa, sem demora e sem burocracia”, revela.

A farmacêutica quer ainda aproveitar os descontos do programa 
para curtir as férias. “Vi que o Profarminas tem outros serviços 
voltados para o lazer, como hotéis e agências de turismo, o que 
também me interessa muito. Vou analisar com calma as opções 
pra escolher o melhor passeio”, explica.

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, revela que o projeto 
foi além das expectativas. “Além do trabalho de captação de novos 
parceiros feito pelo Conselho, a procura também tem acontecido 
espontaneamente por parte das empresas, interessadas em 
oferecer os benefícios aos farmacêuticos. Isso mostra a possibi-
lidade de crescimento do Profarminas, que ganha cada vez mais 
força e credibilidade”.

A divulgação dos produtos e serviços com descontos é feita por 
email-marketing e pelo site do programa. Para ficar por dentro 
das novidades, o farmacêutico deve se cadastrar no programa, 
aceitando os termos de uso. O Profarminas é um programa 
gratuito a todos os profissionais regularmente inscritos em 
Minas Gerais.

motivos pra comemorar33

A farmacêutica Samira Lyra está satisfeita com o 
computador adquirido com a ajuda do Profarminas

Foto: Arquivo pessoal
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O curso do CRF/MG sobre tuberculose foi selecionado pelo Ministério 
da Saúde para ser apresentado no seminário que discutiu o enfren-
tamento dessa patologia nas populações mais vulneráveis. O 
evento, realizado em Brasília de 16 a 18 de setembro, contou com 
a exposição do trabalho “Tuberculose & Hanseníase: o que os profi s-
sionais farmacêuticos precisam saber”. A apresentação foi feita pelo 
diretor Marcos Luiz de Carvalho e o assessor de diretoria, Alisson 
Brandão, autores do curso que percorreu 10 macrorregiões do Estado 
entre 2012 e 2013.

De acordo com o diretor Marcos Luiz, o curso foi criado com o objetivo 
de apresentar aos farmacêuticos soluções para demandas que 
podem aparecer no cotidiano das farmácias comunitárias, públicas 
e privadas, relacionadas a duas das doenças negligenciadas de 
maior incidência no país: a tuberculose e a hanseníase. Segundo ele, 
como o controle dessas doenças, estrategicamente, está vinculado 
à Atenção Básica, muitos profissionais acabam desconhecendo 
ou tendo pouca informação sobre os protocolos de tratamento e 
acompanhamento dessas patologias.

“Sempre entendemos que a farmácia é um estabelecimento de saúde 
e um posto avançado de saúde do SUS. O farmacêutico precisa estar 
atento aos sinais e sintomas deste tipo de doença e fazer o referen-
ciamento do paciente corretamente, no menor espaço de tempo 
possível, às unidades públicas que disponibilizam o tratamento. 
É isso que faz de nós os profi ssionais de saúde mais próximos da 
população”, completou Marcos Luiz.

Capacitação do CRF/MG é reconhecida 
pelo Ministério da Saúde

Diretor Marcos Luiz de Carvalho apresentou o trabalho em Brasília

Para ele, a educação permanente dos profi ssionais de saúde é uma das principais ferramentas para a promoção 
do bem-estar da população. “Com o curso, instrumentalizamos os profi ssionais para a identifi cação e manejo da 
tuberculose, contribuindo para o tratamento correto. Essa experiência reforçou a nossa certeza sobre a importância 
da educação permanente para se implementar os protocolos clínicos e o acompanhamento farmacoterapêutico dos 
pacientes”, destacou Alisson Brandão.

Segundo o diretor Marcos Luiz de Carvalho, ajudar o farmacêutico a superar os desafi os do dia a dia profi ssional 
também é função dos Conselhos de Farmácia. “Sabemos que ampliar os cuidados à população, referenciando os 
serviços do SUS, é possível com ações simples. As entidades de classe podem desempenhar papel importante no 
processo de universalização das ações educativas. O que fi zemos em Minas Gerais é replicável e pode colaborar para 
a melhoria do serviço em todo o País”, afi rmou o diretor.

Seminário
O Seminário Nacional de Tuberculose 
em Populações mais Vulneráveis foi 
criado pelo Ministério da Saúde com 
o objetivo de abordar o controle da 
tuberculose e suas especificidades 
nas populações mais susceptíveis à 
doença. Durante as discussões, foram 
traçadas estratégias e ações baseadas 
nas experiências já desenvolvidas, 
com foco na população indígena, em 
situação de rua e privada de liberdade. 
O CRF/MG foi o único Conselho de 
classe profissional do País presente 
nas discussões.

Cursos, realizados em 10 cidades de Minas, despertaram o interesse dos profissionais, que lotaram as salas de aula em busca de novos conhecimentos sobre tuberculose e hanseníase

O CRF/MG levou a capacitação a cerca de 
400 farmacêuticos atuantes nas redes 
públicas e privadas de saúde de 10 cidades 
de Minas Gerais. Depois da boa repercussão 
da iniciativa, Marcos Luiz e Alisson Brandão 
decidiram inscrevê-la no Seminário do 
Ministério da Saúde como experiência 
exitosa. “Para nossa surpresa, o trabalho foi 
prontamente aceito e fi zemos a explanação 
para outros profi ssionais de saúde de todo o 
Brasil, referências no assunto”, comemorou 
o assessor Alisson Brandão, também 
responsável pelo programa de capacitação 
oferecido pelo CRF/MG desde 2008.

Uberaba

Governador
Valadares

Ipatinga

Contagem

São João
Del Rey

Viçosa

Muriaé

Diamantina

Pedra Azul

Ouro Preto 

farmacêuticos foram 
capacitados no curso 
sobre tuberculose 
e hanseníase, entre 
2012 e 2013

400

Cidades que receberam a 
capacitação sobre tuberculose 

 A casa do farmacêutico. O mundo de todos.

Confi ra as ações de responsabilidade social do CRF/MG:
www.crfmg.org.br/novosite/institucional/responsabilidade-social
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“A profissão farmacêutica vem passando por inúmeras transfor-
mações. Nos últimos dois anos, conquistamos o direito de prescrever 
medicamentos, conseguimos regulamentar as atribuições clínicas do 
farmacêutico, normatizamos novas áreas de atuação. O Código de Ética 
da Profi ssão também foi reformulado, exigindo uma postura cada vez 
mais responsável e consciente do farmacêutico.

De todas as mudanças, nenhuma é tão impactante quanto a transfor-
mação, prevista em lei federal, da farmácia em estabelecimento de 
saúde. Aguardada há 20 anos, a nova legislação corrige um equívoco 
sem precedentes, que permitia que a farmácia fosse vista apenas 
como um simples comércio. O que todos nós já sabíamos, agora 
virou lei: farmácia é um local de prestação de serviços de assistência 
farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e 
coletiva.

Estes avanços, dos quais toda sociedade tem se benefi ciado, devolve 
para o farmacêutico uma grande responsabilidade. Como deve ser a 
conduta de cada profi ssional a partir de tantas mudanças? O que precisa 
mudar no seu dia a dia? Como deverá se dar a relação do farmacêutico 
com o paciente?

Pensando em ajudar a preparar o profissional para esta nova 
realidade, o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais está 
preparando o 13º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas 
Gerais (13º CFBMG). O Congresso, que já se consolidou como um dos 
mais tradicionais eventos farmacêuticos do Brasil, vai dedicar três 
dias à discussão dos novos desafios e potencialidades da profissão 
farmacêutica.

A programação científica está sendo 
cuidadosamente preparada por uma equipe 
de professores experientes para oferecer 
informações sobre as ferramentas que 
fortalecem a atividade do farmacêutico nas 
mais variadas áreas de atuação, com foco 
no desenvolvimento continuado dos profis-
sionais que estão na linha de frente dessa 
nova realidade farmacêutica.

Programe-se para participar do 13º CFBMG! 
Estamos certos de que ele será destaque entre 
todas as edições.”

Presidente do 13o CFBMG, Claudiney Ferreira, apresentou as 
potencialidades do evento para parceiros no dia 15 de setembro

27 a 29 de agosto de 2015
Minascentro - Belo Horizonte/MG

www.crfmg.org.br/congresso

Informações sobre estandes: (31) 3218-1026

Claudiney Ferreira
Presidente do 13º CFBMG 
Vice-presidente do CRF/MG

Os novos caminhos para o farmacêutico

Lei da farmácia entra em vigor
Desde o dia 25 de setembro, as farmácias e 
drogarias são, defi nitivamente, estabelecimentos 
de saúde. A Lei 13.021, sancionada no dia 11 
de agosto de 2014, dava prazo de 45 dias para 
que todas as farmácias e drogarias do Brasil 
passassem a se tornar, ofi cialmente, unidades de 
assistência à saúde e locais de promoção do uso 
racional de medicamentos. 

A nova Lei traz muitos avanços. Além de consolidar 
a autonomia técnica do farmacêutico, uma vez que 
proíbe o proprietário de desautorizar ou descon-
siderar as orientações técnicas prestadas pelo 
profissional, também coloca o farmacêutico e o 
proprietário como corresponsáveis pela promoção 
do uso racional de medicamentos. 

Outro benefício é a permissão para que farmácias 
e drogarias passem a disponibilizar vacinas e soros 
que atendam o perfi l epidemiológico de sua região 

Lei estabelece novos deveres do farmacêutico
•  Notifi car os profi ssionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório industrial, dos 
efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência observados 
e registrados na prática da farmacovigilância;

•  Organizar e manter cadastro atualizado com dados técnico-científi cos das drogas, fármacos e medicamentos 
disponíveis na farmácia;

•  Proceder ao acompanhamento farmacoterpêutico de pacientes, internados ou não, em estabelecimentos 
hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública ou privada;

•  Estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos, visando 
assegurar o seu uso racionalizado, a sua segurança e a sua efi cácia terapêutica;

•  Estabelecer o perfi l farmacoterapêutico no acompanhamento sistemático do paciente, mediante elaboração, 
preenchimento e interpretação de fi chas farmacoterapêuticas;

•  Prestar orientação farmacêutica, com vistas a esclarecer ao paciente a relação benefício e risco, a conservação e 
a utilização de fármacos e medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas interações medicamentosas, e a 
importância do seu correto manuseio;

•  Cabe ao farmacêutico, na dispensação de medicamentos, visando garantir a efi cácia e a segurança da terapêutica 
prescrita, observar os aspectos técnicos e legais do receituário.

Gestão

demográfi ca. Além disso, consolida a necessidade de presença 
do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. As 
farmácias também precisam ter localização conveniente, sob 
o aspecto sanitário, e dispor de equipamentos necessários à 
conservação adequada de imunobiológicos. 

A legislação classifica a assistência farmacêutica como o 
conjunto de ações e serviços que visem assegurar a assistência 
terapêutica integral e a promoção, proteção e recuperação 
da saúde nos estabelecimentos públicos e privados que 
desempenham atividades farmacêuticas, tendo o medica-
mento como um insumo essencial, visando o seu acesso e o 
seu uso racional. 

Para o presidente Vanderlei Machado, a Lei 13.021/14 
representa um marco para a saúde coletiva. “Além do reconhe-
cimento legal da importância do farmacêutico dentro dos 
serviços de saúde, a Lei nos dá maior respaldo para promover 
e cobrar a inserção do profi ssional em todos os setores onde 
haja dispensação de medicamentos”, comemorou.

13º Congresso de Farmácia e
Bioquímica de Minas Gerais

13ºCFBMG
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Farmácia completa, só se tiver 
FARMACÊUTICO o tempo todo

CRF/MG lança campanha que destaca os avanços da Lei 13.021/14 e reforça a 
necessidade da presença do farmacêutico nos estabelecimentos em tempo integral

O que todos já sabiam, agora é lei federal: o 
farmacêutico precisa estar presente na farmácia 
para dar a assistência que a população precisa 
e merece. Afi nal, não é possível falar em saúde 
sem contar com o cuidado do profi ssional que 
mais entende de medicamento.

Para reforçar os avanços da Lei 13.021/14, 
que transformou a farmácia em estabeleci-
mento de saúde e reiterou a obrigatoriedade 
do farmacêutico durante todo o horário de 
funcionamento, o CRF/MG lançou em setembro 
a campanha “Farmácia completa, só se tiver 
farmacêutico o tempo todo”.

Em pouco tempo, o projeto teve grande 
repercussão na internet. O hotsite desenvolvido 
especialmente para a campanha recebeu 
1124 visitas ao longo desses dois meses. Em 
sua página oficial no Facebook, o CRF/MG 
tem divulgado peças informativas à população 
sobre diversos temas de saúde com a hashtag 
#farmaciacompleta. No total, já foram 1161 
compartilhamentos nas redes sociais.

Panf letos foram encaminhados a todas 
as farmácias e drogarias de Minas Gerais 
reforçando que a presença do farmacêutico 
durante todo o horário de funcionamento do 
estabelecimento é mais que uma exigência 
legal, é uma condição para que a farmácia possa 

ser um estabelecimento de saúde. Na Rádio Itatiaia, líder de 
audiência em Minas Gerais, propagandas estão sendo veiculadas 
durante a programação chamando a atenção do público para 
procurar sempre orientação com o farmacêutico.

Como material de apoio aos farmacêuticos, o CRF/MG está 
disponibilizando para download, seguindo temas relacionados ao 
calendário da saúde, folhetos sobre diversos sintomas, doenças 
e uso de medicamentos. O material pode ser reproduzido em 
impressora comum e entregue ao público pelo profi ssional. Para o 
presidente Vanderlei Machado, além de servirem como orientação, 
os folhetos são uma importante ferramenta para fi delização dos 
clientes. “Quando o farmacêutico se apresenta como agente de 
saúde, presta uma assistência de qualidade e lhe entrega um 
material para que possa saber mais sobre o assunto, ele ganha 
ainda mais reconhecimento dos seus clientes”, destaca.

Você pode fazer o download do material no site do CRF/MG (www.crfmg.org.br), Informação 
& Serviços    Publicações & Documentos    Farmácia Estabelecimento de Saúde

Não basta estar presente. Para fazer da farmácia um estabele-
cimento de saúde, o farmacêutico precisa assumir seu papel de 
referência em medicamentos, garantindo a qualidade dos procedi-
mentos e do atendimento à população. 

É assim que trabalha o farmacêutico Neimar José de Souza, profi s-
sional de Divinópolis-MG, que cedeu sua imagem gratuitamente 
para a campanha. Como milhares de farmacêuticos de Minas Gerais 
que se fazem essenciais nas farmácias onde atuam, Neimar faz 
questão de dar atenção especial a cada cliente. “Nós, farmacêuticos, 
sabemos a melhor maneira de conversar com os pacientes. Gosto de 
conhecê-los pelo nome e de me apresentar como um amigo para que 
se sintam mais à vontade ao me passarem as informações”, explica.

Na drogaria, onde trabalham mais dois farmacêuticos, Neimar explica 
que, entre outros procedimentos de segurança para o paciente, todas 
as receitas passam pelos profi ssionais, responsáveis pela avaliação 
e a dispensação do medicamento. “Não dá pra abrir mão desse 
cuidado. Há muitos casos em que precisamos entrar em contato com Neimar conhece os clientes da drogaria pelo nome

Saiba mais sobre a campanha “Farmácia completa, só se tiver 
farmacêutico o tempo todo”: www.crfmg.org.br/farmaciacompleta

visitas ao hotsite
da campanha

compartilhamentos 
nas redes sociais

o prescritor para saber sobre a especifi cidade 
do medicamento ou das doses recomen-
dadas ao paciente, sobretudo quando são 
incomuns. Só o farmacêutico tem o conheci-
mento necessário para fazer essa avaliação 
e orientar o usuário”, ressalta.

1124 1161

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. Fale com o 

presidente

Farmacêutico de Divinópolis ilustra a campanha
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Há dez anos, o Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) aprovava um documento que marcaria 
o futuro da profissão farmacêutica no Brasil. 
No dia 6 de maio de 2004, entrou em vigor a 
Resolução CNS 338/2004, que estabelece a 
Política Nacional de Assistência Farmacêutica 
(PNAF) no País, tornando a atuação profis-
sional em Farmácia parte integrante da Política 
Nacional de Saúde. Em comemoração a essa 
importante data, o CNS, a Escola Nacional dos 
Farmacêuticos (Enaf) e a Federação Nacional 
de Farmacêuticos (Fenafar) realizaram oficinas 
estaduais de avaliação dos dez anos de 
existência da PNAF nas cinco regiões brasileiras.

Oficina discute os 10 anos da PNAF
CRF/MG marca presença em evento realizado pelo Sinfarmig, Conselho 

Nacional de Saúde, Escola Nacional dos Farmacêuticos e Fenafar; discussões 
aconteceram em Belo Horizonte, nos dias 12 e 13 de setembro

 Mesa de abertura contou com lideranças da profissáo

Mais de 200 prosissionais participaram dos dois dias de debate

Em Minas Gerais, um dos 15 estados escolhidos para sediar os 
encontros, a oficina aconteceu nos dias 12 e 13 de setembro. 
Realizada pelo Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas 
Gerais (Sinfarmig), o evento reuniu cerca de 200 farmacêuticos, 
acadêmicos, profissionais e representantes de entidades de 
saúde em Belo Horizonte. 

No dia 12, a diretora do Sinfarmig, Júnia Lelis, realizou a abertura 
dos trabalhos lembrando o objetivo do encontro. “As oficinas 
estão sendo realizadas em todo o País para discutir os avanços 
e os novos desafios da PNAF, através da avaliação de seus anos 
de existência. Todos os resultados aqui de Minas Gerais, assim 
como os dos outros estados, serão encaminhados para uma 
grande oficina nacional em Brasília, ainda esse ano, e também 
servirão de orientação aos delegados que nos representarão na 
XV Conferência Nacional de Saúde de 2015”, ressaltou.

O assessor de diretoria do CRF/MG, Alisson Brandão, participou 
da mesa de abertura e ressaltou a importância do fortaleci-
mento profissional através da valorização. “Há que se qualificar 
permanentemente o farmacêutico para que o seu desempenho 
profissional seja compatível com a importância do cargo que 
ocupa. Do mesmo modo, deve-se buscar incansavelmente uma 
categoria forte para que ela seja capaz de vencer a queda de 
braço com os interesses comerciais, que tanto insistem em fazer 
da farmácia um simples comércio”. 

Também estiveram presentes à mesa representantes da Fenafar, 
Enaf, CNS, Conselho Federal de Farmácia, Sinfarmig, assistência 
farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde, UFMG, UFOP, 
Câmaras Municipais de Saúde de Belo Horizonte/Betim e 
Sindicato de Saúde de Betim.

Após a abertura, o vice-presidente da Fenafar e diretor do 
Sinfarmig, Rilke Novato, ministrou palestra contextualizando a luta 
das entidades farmacêuticas antes da criação da Política Nacional 
de Assistência Farmacêutica e as ações realizadas pós-resolução, 
dando ênfase para a 1ª Conferência Nacional de Medicamentos 
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e Assistência Farmacêutica de 2003. Segundo Rilke, este “foi um 
momento nunca antes realizado em que o País parou para discutir 
o trabalho do profissional farmacêutico, resultando nas propostas 
da PNAF”. 

A representante da Escola Nacional dos Farmacêuticos e Conselho 
Nacional de Saúde, Célia Chaves, apresentou a Resolução CNS 
338/2004, artigo por artigo, dando exemplos de ações referentes 
ao texto que já foram implementadas em âmbito nacional. Em sua 
palestra, Célia enfatizou a importância da Resolução para o trabalho 
de toda a categoria farmacêutica. “Muitas pessoas pensam que, 
por se tratar de uma política pública, a PNAF só se aplica ao setor 
público. Porém, ela rege as ações também do privado. O grande 
sonho de todo profissional é inserir a assistência farmacêutica nas 
práticas clínicas, otimizando os benefícios aos nossos pacientes 
e sendo definitivamente reconhecido como profissional de saúde, 
seja em qual âmbito for”, comentou.

No mesmo dia, no período da tarde, os participantes foram 
divididos em cinco grupos de discussão de diferentes temas 
relacionados à avaliação dos dez anos da PNAF: “Universalidade 
do acesso à saúde no SUS: medicamentos, serviços e práticas 

Fórum de Valorização promoverá reunião com farmacêuticos
No dia 6 de outubro, representantes do CRF/MG, Sinfarmig 
e Associação Mineira de Farmacêuticos (AMF), participaram 
do 4º encontro do Fórum Mineiro Permanente de Valorização 
Farmacêutica. A reunião contou com a presença do presidente 
Vanderlei Machado, do diretor Marcos Luiz de Carvalho e do 
assessor Alisson Brandão. O encontro foi realizado na sede do 
Conselho como uma continuação das atividades ocorridas no dia 1º 
de abril, 19 de maio e 2 de setembro. 

Na oportunidade, foram iniciados os preparativos para uma 
grande reunião com os farmacêuticos do Estado, a ser realizada 
em janeiro. O objetivo será discutir as exigências da Lei Federal 
13.021/14. Além de fazer um retrospecto dos caminhos que 
levaram à aprovação da Lei, que tramitou por mais de 20 anos no 
Congresso Nacional, o encontro irá promover um debate sobre os 
impactos da nova legislação nas unidades de saúde do Estado. 

Segundo o diretor Marcos Luiz de Carvalho, a intenção é mostrar 
a importância da efetivação da Lei, que já está em vigor, em 

Representantes da categoria articulam um grande 
encontro com os farmacêuticos de Minas

integrativas no sistema público e privado”; 
“Recursos humanos no SUS”; “Financia-
mento da assistência farmacêutica”; “Gestão 
da assistência farmacêutica”; e “Desenvol-
vimento científico e tecnológico”. Nesse 
momento, todas as observações feitas pelos 
participantes foram registradas para serem 
discutidas na oficina nacional. Após as reuniões 
em grupos, foi realizado um debate sobre as 
mudanças acarretadas pela Lei 13.021/14, 
que transforma a farmácia em estabeleci-
mento de saúde.

No segundo dia da oficina estadual em Minas 
Gerais, foi feita a exposição dos resultados dos 
grupos de trabalho realizados no dia anterior. 
Para Rilke Novato, a mudança é responsabi-
lidade de todos. “Nós vivemos para as pessoas 
e a sociedade. Essa decisão em debater a 
PNAF deve partir de todos com suas próprias 
percepções para que, assim, consigamos o 
propósito de avanço”.

cada farmácia e drogaria de Minas Gerais. 
“Queremos conscientizar os profissionais 
sobre os avanços que a Lei trouxe para a nossa 
categoria, chamando-os para a responsabi-
lidade que envolve esses novos conceitos”, 
ressaltou. A data do encontro será divulgada 
no site do CRF/MG, em breve.
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RECEITAS PREVIS‹O EXECUÇ‹O % PREVIS‹O EXECUÇ‹O %

RECEITAS CORRENTES 21.753.189,09 17.754.763,64 81,6% 19.461.516,96 17.035.292,92 87,5%

   Receitas de Contribuições 17.130.507,83 13.646.013,29 79,7% 14.705.749,92 12.919.452,52 87,9%

   Receitas de Serviços 2.754.361,50 2.098.841,23 76,2% 2.494.786,00 2.020.385,82 81,0%

   Receitas de Dívida 529.211,53 443.055,31 83,7% 760.175,46 519.059,31 68,3%

   Receitas Financeira 645.517,90 1.016.502,66 157,5% 437.374,87 270.682,24 61,9%

   Outras Receitas Correntes 693.590,33 550.351,15 79,3% 1.063.430,71 1.305.713,03 122,8%

RECEITAS DE CAPITAL -                        -                        0,0% -                        25.162,00              2516200%

   Alienação de Bens 0,00 0,00 0,0% 0,00 25.162,00               2516200%

TOTAL 21.753.189,09 17.754.763,64 81,6% 19.461.516,96 17.060.454,92 88%

DESPESAS FIXAÇ‹O EXECUÇ‹O % FIXAÇ‹O EXECUÇ‹O %

DESPESAS CORRENTES 20.843.189,09 10.543.668,64 50,6% 18.801.516,96 9.456.299,97 50%

  Despesas de Custeio 15.324.352,46 6.110.925,17 39,9% 14.151.000,00 5.315.018,66 38%

  Transferências Correntes 5.518.836,63 4.432.743,47 80,3% 4.650.516,96 4.141.281,31 89%

DESPESAS DE CAPITAL 910.000,00 275.739,90 30,30% 660.000,00 126.662,90 19%

   Investimentos 910.000,00 275.739,90 30,30% 660.000,00 126.662,90 19%

TOTAL 21.753.189,09 10.819.408,54 50% 19.461.516,96 9.582.962,87 49%

SUPERVIT/                               
DÉFICIT ORÇAMENTRIO

6.935.355,10 7.477.492,05

Belo Horizonte, 30 de junho de 2014.

31/03/2014 31/03/2013

Diretor Tesoureiro

FarmÀ VANDERLEI EUSTQUIO MACHADO

Diretor Presidente 

Farm… MARCOS LUIZ DE CARVALHO Cont. ELI TEODORO DA SILVA JUNIOR

Gerente Financeiro/Contador

30/06/2014 30/06/2013

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO 2º TRIMESTRE 2014

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG
BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/06/2014

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013

ATIVO CIRCULANTE 16.813.809,94 10.990.113,56 PASSIVO FINANCEIRO 1.983.267,44 931.348,46

   DISPONIVEL 77.519,26 1.611,08    DIVIDA FLUTUANTE 1.983.267,44 931.348,46
      BANCOS-C/MOVIMENTO 74.966,23 592,49       PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS 122.195,98 158.066,84
      BANCOS ARRECADAÇ‹O 153,03 150,00       FORNECEDORES 432.520,73 61.352,27
      DISPONIBILIDADES EM TR˜NSITO 2.400,00 868,59       COTA PARTE FEDERAL 522.322,25 0,00

      FUNDO ASSIST¯NCIA 826.626,98 658.110,45
      RETENÇ›ES TRIBUTRIAS 79.601,50 53.818,90

   DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 12.149.591,88 10.667.553,06
      BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS 12.149.591,88 10.667.553,06

   REALIZAVEL A CURTO PRAZO 4.378.772,57 65.779,64
      EMPRESAS E PROFISSIONAIS 4.313.039,00 0,00
      DEVEDORES DA ENTIDADE 34.858,48 46.639,92
      ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 30.875,09 19.139,72

   ALMOXARIFADO 207.926,23 255.169,78
      ESTOQUES 207.926,23 255.169,78

   ATIVO N‹O CIRCULANTE 18.859.787,48 16.495.571,38 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00

   REALIZAVEL A LONGO PRAZO 14.537.820,50 12.988.181,28

   CREDITOS 14.537.820,50 12.988.181,28
      DIVIDA ATIVA 14.458.814,49 12.926.575,19
      DEPŁSITOS JUDICIAIS 79.006,01 61.606,09

ATIVO IMOBILIZADO 4.321.966,98 3.507.390,10
   BENS PATRIMONIAIS 3.315.410,85 3.242.683,87
      BENS MŁVEIS 1.807.216,33 1.734.489,35
      BENS IMOVEIS 1.508.194,52 1.508.194,52

  INTANG¸VEL 1.006.556,13 264.706,23
      SOFTWARES 1.006.556,13 264.706,23

SOMA DO ATIVO REAL 35.673.597,42 27.485.684,94 SOMA DO PASSIVO REAL 1.983.267,44 931.348,46

  

SALDO PATRIMONIAL                   
(Ativo Real Líquido) 33.690.329,98 26.554.336,48

TOTAL DO ATIVO 35.673.597,42 27.485.684,94 TOTAL DO PASSIVO 35.673.597,42 27.485.684,94

FarmÀ VANDERLEI EUSTQUIO MACHADO
Diretor Presidente 

Cont. ELI TEODORO DA SILVA JÐNIOR
Gerente Financeiro/Contador

FarmÀ MARCOS LUIZ DE CARVALHO
           Diretor Tesoureiro
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Alfenas recebe o II Congresso 
Mineiro de Farmácia

CRF/MG promoveu um dos maiores eventos farmacêuticos do Sul de Minas, que reuniu mais 
de 400 pessoas para debater aspectos que vão da produção à atuação clínica farmacêutica

Farmacêuticos e acadêmicos de oito estados e 161 municípios 
estiveram em Alfenas, de 23 a 25 de outubro, para participar do II 
Congresso Mineiro de Farmácia (II CMF). Promovido pelo CRF/MG 
em parceria com as universidades Unifal e Unifenas, o evento trouxe 
uma nova oportunidade para profi ssionais e estudantes trocarem 
experiências e participarem de capacitações de qualidade e alto 
nível.

Durante os três dias de evento, congressistas puderam aprender 
com palestrantes renomados das áreas de Farmácia Industrial, 
Oncologia, Farmácia Magistral, Fitoterapia, Análises Clínicas, 
Gestão e Empreendedorismo, Farmácia Comunitária e Saúde 
Coletiva. Todos os cursos exploraram o tema central do Congresso: 
“Da produção à atuação clínica farmacêutica”.

Segundo o presidente do II CMF e secretário-geral do CRF/MG, 
Arthur Maia Amaral, a região Sul do Estado foi escolhida para sediar 
o evento porque concentra mais de dois mil farmacêuticos, cerca 
de 10% do total de profi ssionais em todo o Estado. “Os farmacêu-
ticos do Sul de Minas atuam em todas as áreas de concentração 
da profi ssão. Pela Unifal e Unifenas passaram grandes farmacêu-

Presidente do II Congresso Mineiro de Farmácia, Arthur Amaral, deu 
boas-vindas aos participantes na solenidade de abertura

As salas de aula da Unifenas ficaram lotadas durante os três dias de Congresso

Após participarem da primeira edição do 
Congresso Mineiro de Farmácia, realizada 
em Montes Claros, em 2012, farmacêuticos 
e estudantes da cidade percorreram mais 
de 800 quilômetros de ônibus, em 12 
horas de deslocamento, para participar do 
Congresso de Alfenas.

Caravana saiu de Montes ClarosCaravana saiu de Montes Claros

A palavra é sua
“Participo sempre de congressos, pois adquiro muito 
conhecimento. Tenho 40 anos de profi ssão, e os cursos 
são uma maneira de me manter atualizada quanto 
às novas tecnologias e conceitos dentro da Farmácia. 
Acredito que não podemos fi car trancados em nossos 
postos de trabalho, é preciso manter contato com os 
novos profi ssionais para trocar experiências e evoluir.”
Gislaine Manucci
Farmacêutica de Poços de Caldas/MG

“Por ter sido realizado no Sul de Minas, o Congresso 
facilitou o deslocamento dos profi ssionais da região 
em busca de atualização. Além dos cursos e palestras, 
acho que o mais importante é a troca de experiências 
com outros farmacêuticos e a manutenção de 
contatos, principalmente com aqueles que estão no 
mesmo segmento em que atuo: a saúde pública.”
Ernani Quirino
Farmacêutico de Cabo Verde/MG

Os números do II CMF:
farmacêuticos e 
estudantes inscritos429
cursos oferecidos32
cidades participantes161
estados 
representados8

ticos que hoje estão na linha de frente do 
sistema de saúde em todo o País. Por isso, o 
Conselho, com sua política de aproximação do 
profi ssional, fez questão de trazer o que há de 
melhor no consagrado Congresso de Farmácia 
e Bioquímica de Minas Gerais, realizado há 26 
anos em Belo Horizonte, para este Congresso 
regionalizado”, afi rmou Arthur Amaral.

Durante a abertura do evento, o presidente 
do CRF/MG, Vanderlei Machado, reforçou o 
compromisso do Conselho com a atualização 
profissional. “Durante a graduação, quem 
cuida dos futuros farmacêuticos é a univer-
sidade. Depois de formados, quem assume 
esse papel é o Conselho de Farmácia, que quer 
estar cada vez mais próximo do farmacêutico. 
Somos parceiros das instituições de ensino 
na empreitada de formar profissionais de 
excelência”, destacou. 

Ao agradecer a escolha da cidade de Alfenas 
para sediar o II CMF, o reitor da Unifal, Paulo 
Márcio de Faria, afirmou que a realização 
do Congresso é um momento histórico para 
a instituição. “Em 2014, comemoramos o 
centenário da Unifal. Nossa universidade, que 
nasceu como Escola de Farmácia e Odonto-
logia de Alfenas, teve seu berço na Faculdade 
de Farmácia. Ao longo desses 100 anos, 
vimos construindo um curso que valoriza a 
atuação clínica e a atenção farmacêutica, 
vários tópicos abordados nesse Congresso”.

Representando a reitora da Unifenas, Maria do Rosário Velano, 
o diretor de Extensão e Assuntos Comunitários, Rogério 
Ramos do Prado, também agradeceu a oportunidade de sediar 
o Congresso. “É uma honra para a Unifenas poder contribuir 
com esse grandioso evento. Obrigado a todos que ajudaram 
direta e indiretamente na construção desse momento”.

O prefeito de Alfenas, Maurílio Peloso, também presente na 
abertura, destacou a qualidade dos farmacêuticos formados 
pela Unifal e Unifenas. “Sabemos que Alfenas é um pólo na 
formação de farmacêuticos e isso se deve à qualidade do 
ensino oferecido pelas nossas duas universidades. Sabemos 
também que os farmacêuticos são os profi ssionais de saúde 
mais próximos da população, são autoridades em medica-
mentos e referências na promoção da saúde. Por isso, temos 
muito orgulho de ver acontecer aqui na cidade o II Congresso 
Mineiro de Farmácia. Muito obrigado por terem escolhido o 
nosso município”, destacou Maurílio Peloso. Além do prefeito 
de Alfenas, participou da solenidade de abertura o prefeito de 
Turvolândia, Elivelto Carvalho, que também é farmacêutico.
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Cursos levantaram discussões
sobre os desafios da profissão

Durante o II CMF, o presidente Vanderlei 
Machado falou aos congressistas sobre o 
trabalho desenvolvido pelo Conselho e os 
desafios enfrentados pelos analistas clínicos. 
“Precisamos nos unir para reivindicarmos 
mudanças essenciais para o segmento, 
como o reajuste da tabela SUS, que há 20 
anos não é atualizada”, ressaltou. O delegado 
da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas 
(Sbac) em Minas Gerais, Ivonaldo Gardingo, 
também explanou sobre as questões éticas 
e responsabilidades dos farmacêuticos que 
atuam em laboratórios durante o V Fórum de 
Análises Clínicas.

Os congressistas interessados na área de 
gestão puderam se atualizar sobre marketing 
e merchandising no ponto de venda durante 
o curso ministrado pelo vice-presidente do 
CRF/MG, Claudiney Ferreira. Em sua fala, 
Claudiney destacou a atuação clínica do 
farmacêutico como diferencial de mercado. 

A palavra é sua
“Mobilizamos 
uma turma de 11 
pessoas para virmos 
participar desse 
congresso e, com 
os imprevistos da 
estrada, viajamos 
20h de Almenara a 
Alfenas. Posso dizer 
que valeu a pena todo 

esse tempo! Fiquei maravilhada com a organização 
e estrutura do evento e pude aprender muito 
sobre minha área de interesse, que é a Farmácia 
Industrial. Inclusive, fiz contatos aqui para agendar 
uma visita a uma indústria farmacêutica.”
Hayany Matos Salomão
Estudante de Almenara/MG

“Vim participar 
do Congresso 
para rever e trocar 
experiências 
com professores 
e amigos 
farmacêuticos. 
Hoje em dia, 
estou exercendo 
a medicina, 

e pude aprender muito nos cursos sobre 
alergênicos e fitoterapia. Sempre fiz 
cursos em áreas afins porque acho que me 
acrescenta muito como profissional.”
Fabrício Sarcinelli Tessarolo
Farmacêutico e médico de Vitória/ES

“Um Congresso no 
Sul de Minas nos 
deu uma grande 
oportunidade de 
capacitação e troca 
de experiências com 
colegas da região. 
Pude encontrar 
farmacêuticos 
que passam 

as mesmas dificuldades, sendo importante 
esse contato para discutirmos soluções. Com 
os cursos da área de saúde coletiva, pude me 
reciclar e aprender com casos novos expostos.”
Matheus Ferreira Ribeiro
Farmacêutico de Guaranésia/MG

“Quando o profissional presta serviços clínicos, ele fideliza o cliente, 
que começa a confiar em seus serviços à saúde. E ganha credibi-
lidade com o prescritor, que indica os trabalhos do farmacêutico para 
os seus pacientes”, reforçou Claudiney.

De forma simultânea, os profissionais da área magistral debateram 
as especificidades da prescrição farmacêutica com o representante 
da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag), 
Antônio Geraldo Ribeiro Júnior.

Cursos também foram realizados em período integral. Na área de 
ensino, foi realizado o IV Encontro Mineiro de Educação Farmacêutica, 
coordenado pelos farmacêuticos Waldemar de Paula Júnior e Angelita 
Cristina de Melo. O evento levantou pontos para a formação de 
um profissional com atuação clínica. Na área de Saúde Coletiva, o 
tema foi o acesso aos medicamentos no sistema público, no qual 
a farmacêutica e conselheira regional Andréa Reis Pereira abordou 
a elaboração de pareceres e judicialização. No âmbito hospitalar, 
a palestrante Camila Ribeiro abordou os desafios e diretrizes da 
farmácia clínica. Aos profissionais atuantes em Farmácia Comuni-
tária, o farmacêutico Arilton Bacelar Junior ministrou palestra sobre 
farmacologia empregada na gerontologia, discutindo os efeitos 
benéficos e maléficos do tratamento.

Curso sobre Planejamento e Desenvolvimento de 
Formulações Farmacêuticas: Da Manipulação até 
a Análise por HPLC, ministrados por Ana Carolina 

Ribeiro (foto) e Ana Maria Moreais Elisei, no dia 23

Farmácia Industrial

A conselheira do CRF/MG, Andréa Reis Pereira, 
ministrou curso sobre o acesso aos medicamentos 

no sistema público com ênfase na elaboração 
de pareceres e judicialização, no dia 25

Saúde Coletiva

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado (foto), e o 
delegado da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas 

(Sbac) em Minas Gerais, Ivonaldo Gardingo, conduziram 
o V Fórum de Análises Clínicas de Minas Gerais no dia 25

Análises Clínicas

O curso sobre prescrição de plantas medicinais 
e fitoterápicos foi ministrado pelo farmacêutico 

Sérgio Ribeiro Cardoso, no dia 23

Fitoterapia

A farmacêutica Cláudia Lara Fonseca deu 
curso sobre a atuação clínica do profissional 

farmacêutico em Oncologia, no dia 23

Oncologia

No dia 25, o vice-presidente do CRF/MG, Claudiney 
Luís Ferreira, ministrou palestra sobre marketing 

e merchandising no ponto de venda

Gestão e 
Empreendedorismo

O farmacêutico Henrique 
Marquez Henriques 
falou sobre a prescrição 
farmacêutica em homeopatia, 
no dia 24, pela manhã

Homeopatia

No dia 24, o curso sobre 
fisiopatologia, tratamento e 
diagnóstico das alergias foi 
ministrado pelo farmacêutico 
Waldemar de Paula Júnior

Farmácia 
Comunitária

A farmacêutica Carla Salgado 
debateu a manipulação em 
Dermocosmiatria na área de 
Farmácia Magistral, no dia 24

O curso sobre 
acompanhamento 
farmacoterapêutico 
de pacientes com 
insuficiência renal no 
âmbito hospitalar foi dado 
pela farmacêutica Luana 
Amaral pedroso, no dia 24

Farmácia 
Magistral

Farmácia 
Hospitalar

Confira os destaques da programação científica
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Congressistas apresentaram artigos 
científicos no espaço de Temas Livres

Ao todo, 37 trabalhos foram avaliados pela Comissão de Temas Livres

Ana Carolina Gusmão foi premiada com o 
primeiro lugar nos Temas Livres

A palavra é sua
“Trabalho com farmácia comunitária desde antes 
de me formar, em 2011, e quando estudava, ficava 
sonhando com o dia em que comemoraríamos 
conquistas como as que alcançamos recentemente: o 
direito de prescrever medicamentos e a aprovação da 
lei que transforma farmácias em estabelecimentos 
de saúde. É ótimo perceber que o Conselho está em 
sintonia com as necessidades da categoria. A própria 
realização desse Congresso é uma prova disso.”
Diego Cardoso
Farmacêutico de Camacho/MG

“Primeiramente, me inscrevi no II Congresso 
Mineiro de Farmácia com a intenção de 
participar apenas da apresentação dos 
trabalhos de Temas Livres. Mas, quando tive 
a oportunidade de assistir às capacitações, 
comecei a achar o evento muito interessante, 
principalmente porque ele não se volta apenas 
para uma área, mas consegue explorar todos 
os campos de interesse dos farmacêuticos.”
João Ricardo Rutkauskis 
Farmacêutico de Cascavel/PR

No dia 25 de setembro, o CRF/MG realizou o curso “Serviços Farmacêu-
ticos e Farmacologia dos Antibióticos”, integrando o calendário de 
eventos em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico, 
celebrado na mesma data.

O assessor de diretoria, Alisson Brandão, reafirmou aos mais de 100 
profissionais e estudantes presentes o motivo da capacitação. “Hoje é 
um dia especial para nós, farmacêuticos. Mas, devemos lembrar que 
todo dia é nosso dia e o orgulho por nossa profissão e a busca por valori-
zação devem ser sempre frequentes”, ressaltou.

Dando início aos trabalhos, o farmacêutico e palestrante, Danilo Matos, 
relembrou a importância da atualização profissional para o futuro 
da profissão. Segundo ele, o Brasil está caminhando para o modelo 
europeu de Farmácia, que há muito tempo é conceituada como estabe-
lecimento de saúde. “Para nos adequarmos a essa nova realidade, é 
preciso que tenhamos o conhecimento do nosso mercado de trabalho e 
de especialização continuada”, afirmou.

A palestra começou abordando a história dos antibióticos, desde a sua 
descoberta até sua aplicação na atualidade, passando pelas legislações 
que regem a dispensação desse fármaco. Os tipos de bactérias e as 
doenças que causam, além dos tipos de antibióticos indicados para 
enfermidades específicas, também estiveram na pauta de discussões. 

A utilização do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Contro-
lados (SNGPC) também foi um assunto discutido com ênfase, e Danilo 
Matos ressaltou a importância desse programa. “Através do SNGPC são 
criados os dados para tomada de decisões estratégicas para saúde 
no Brasil, quanto ao acesso de medicamentos. O uso do programa é 
exclusivo do farmacêutico responsável pelo estabelecimento e a sua 

senha deve ser intransferível, garantindo 
a confiabilidade dos dados”, relembrou 
Danilo.

O palestrante resumiu quatro itens 
importantes sobre a dispensação desse 
tipo de fármaco. Segundo ele, todo 
profissional deve se lembrar que “antibió-
ticos só devem ser usados se realmente 
houver necessidade; deve ser realizada a 
avaliação correta do paciente a respeito 
do histórico de alergias, efeitos tóxicos e 
comorbidades; não se deve permitir dose 
menor do que a terapêutica recomendada 
pelo médico; e o paciente deve ser sempre 
acompanhado no caso de uso dos antimi-
crobianos, garantindo a sua melhora 
clínica”.

A farmacologia dos antibióticos em debate

Capacitação lotou o auditório do CRF/MG no dia 25 de setembro

A palavra é sua
“Impressionante como foi útil essa capacitação. 
Já tem um tempo que me formei, e não lembrava 
tão bem dos assuntos abordados aqui hoje, foi 
ótimo para eu poder refrescar minha memória, 
ainda mais que trabalho numa área que exige 
muito conhecimento prévio sobre esses assuntos. 
Pretendo vir em todas as capacitações que eu 
puder, porque assim eu me mantenho atualizada 
de um jeito mais dinâmico e não entediante.”
Fernanda Rocha - Farm.a em Belo Horizonte

“Com toda certeza voltarei em mais 
capacitações como essa. Foi muito proveitosa 
para todos os farmacêuticos que estavam 
presentes. É necessário para nós, profissionais 
dessa área, termos mais e constantemente, 
capacitações como a de hoje. É importantíssimo 
para nosso aprendizado, para nosso currículo 
profissional, nos mantém atualizados 
sobre os assuntos que estão em vigor.”
Sheila Gabrica - Farm.a em Contagem

Capacitação profissional

Além da realização de cursos em nove áreas diferentes, o II 
Congresso Mineiro de Farmácia ofereceu espaço para os farmacêu-
ticos e estudantes apresentarem pesquisas acadêmicas de 
interesse da profissão. Ao todo, 37 trabalhos foram selecionados 
para serem expostos no corredor da Unifenas, uma das sedes do II 
CMF. Ao início e final da tarde do dia 24, os congressistas apresen-
taram suas pesquisas aos colegas e à comissão avaliadora.

Após a avaliação, os autores dos três trabalhos que apresen-
taram melhor nota foram premiados com certificados. Os critérios 
foram originalidade; relevância científica; interpretação dos dados; 
coerência; contribuição para inovação e melhoria da prática do 
trabalho profissional farmacêutico; clareza; aspecto formal e 
adequação à área escolhida.

O farmacêutico e integrante da Comissão de Tema Livre, Danilo 
Matos, explicou como foi feita a avaliação. “Todos os trabalhos 
foram avaliados por uma equipe técnica que os pontuou de forma 
sigilosa e anônima. Utilizamos um sistema desenvolvido pelo 
próprio CRF/MG que ranqueou todos os trabalhos e automati-
camente selecionou aqueles que obtiveram a melhor média nos 
quesitos gerais. Com essa ferramenta, pudemos trabalhar de forma 
integrada com colegas farmacêuticos revisores de diferentes áreas 
do conhecimento e em diferentes regiões do Estado de maneira 
construtiva e colaborativa”, comentou Danilo.

A estudante Ana Carolina Gusmão Marçal, de Belo Horizonte, 
recebeu o primeiro lugar com o trabalho “Qualidade de vida de 

pacientes acometidos com diabetes mellitus 
atendidos em serviço de referência da UFMG”. 
A premiação foi entregue pelo vice-presidente 
do CRF/MG, Claudiney Ferreira. Em segundo 
lugar, ficou Maria Cecília Carvalho Caetano 
com o trabalho de tema “Medicamentos para 
o tratamento da dor crônica: uma questão de 
acesso?”. O terceiro lugar ficou com o trabalho 
“Triagem de fungos filamentosos produtores de 
asparaginase”, de Aline Bacelar Conçalves.
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Acompanhamento farmacoterapêutico 
de pacientes com insuficiência renal

O CRF/MG promoveu, também em parceria com 
a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar 
e Serviços de Saúde (SBRAFH), a palestra 
sobre acompanhamento farmacoterapêutico 
de pacientes com insuficiência renal no âmbito 
hospitalar em Belo Horizonte. O evento reuniu 
mais de 40 profissionais e estudantes na sede 
do Conselho, no dia 13 de setembro. 

A palestra foi ministrada pela farmacêutica clínica 
do Hospital Biocor e responsável pelo acompa-
nhamento farmacoterapêutico de pacientes nas 
unidades de terapia intensiva adulta e pediátrica, 
Luana Amaral Pedroso. Segundo ela, aproxima-

A palavra é sua
“A capacitação sobre acompanhamento 
farmacoterapêutico de pacientes com 
insuficiência renal no âmbito hospitalar 
me trouxe atualização sobre o tema. Os 
nossos cursos de Farmácia são carentes 
de conteúdos específicos como esse. 
Precisamos desse tipo de oportunidades 
do CRF/MG para estarmos cientes do 
que vamos encontrar na 
realidade da profissão.”
Marília Coelho
Farmacêutica de Itabira

“O curso foi muito bom e esclarecedor. 
Pude compartilhar as minhas experiências 
como farmacêutica de Análises Clínicas 
e conhecer a realidade de meus outros 
colegas, que atuam em outras áreas. Como 
trabalho na parte laboratorial, foi muito 
importante a atualização, principalmente 
na questão do cuidado dos pacientes 
renais crônicos e agudos, casos que são 
mais próximos de mim, no meu trabalho.”
Nalva Dargiane de Oliveira 
Farmacêutica de Belo Horizonte

damente 13 milhões de brasileiros possuem algum problema 
renal e 92 mil pacientes fazem hemodiálise no País. “Os números 
só confirmam a importância de estarmos atualizados sobre essa 
doença para oferecermos um bom atendimento aos nossos 
pacientes”, afirmou a farmacêutica. 

Luana Amaral também explicou a diferença entre a insuficiência 
renal aguda e crônica. Segundo ela, para ser caracterizada como 
aguda, ocorre a perda rápida da função renal, com azotemia 
(elevação de uréia e creatinina). “Até 60% desse tipo de lesão 
é induzida por uso de excessivo de fármacos. Já na crônica, a 
lesão se faz presente por período igual ou superior a três meses, 
definida por anormalidades estruturais ou funcionais do rim, 
com ou sem diminuição do ritmo de filtração glomerular”. A 
palestrante também discutiu a fisiologia renal e os marcadores 
de lesão renal.

O acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes com 
acometimento renal também foi discutido na capacitação. Para 
a farmacêutica, a capacidade de prover informação atualizada, 
segura e clara, a resolutividade de problemas relacionados aos 
medicamentos e o gerenciamento do uso correto de fármacos 
são ações que todo farmacêutico deve realizar no tratamento 
de seus pacientes. “Realizando esses passos, conseguimos a 
melhora do quadro clínico, a diminuição do uso de diálise como 
tratamento e a redução da progressão da doença”, disse.

A farmacêutica Luana Amaral Pedroso explicou 
sobre os diferentes tipos da doença

Panorama e perspectivas da 
Farmácia Clínica no Brasil

No dia 9 de outubro, o CRF/MG, em parceria 
com a Sociedade Brasileira de Farmácia 
Hospitalar (SBRAFH), recebeu o farmacêutico 
e conselheiro federal por São Paulo, Marcelo 
Polacow Bisson, para falar sobre farmácia 
clínica. A capacitação abordou vários 
aspectos, como a trajetória da Farmácia 
Clínica no mundo e no Brasil, os marcos 
regulatórios no País, casos de sucesso, 
estruturação de serviços e as perspectivas 
para o segmento.

O coordenador do projeto de capacitação 
do CRF/MG e assessor de diretoria, Alisson 
Brandão, fez a abertura do treinamento e 

O conselheiro federal por São Paulo, Marcelo 
Polacow, falou aos profissionais de Minas

ressaltou a importância da discussão. “É um orgulho para o CRF/MG 
poder oferecer uma capacitação voltada a uma das mais importantes 
áreas da Farmácia, a de atenção ao paciente”.

Durante a palestra, Marcelo Polacow falou sobre os padrões 
mínimos na atividade clínica, componentes de implantação da 
farmácia clínica, como se dá o desenvolvimento do raciocínio clínico, 
e as atividades clínicas do farmacêutico, entre elas a prescrição. 

O farmacêutico ainda destacou cinco principais componentes para 
a implantação da farmácia clínica no Brasil: “É preciso que os profis-
sionais e acadêmicos tenham conhecimento básico sobre o assunto; 
adquiram novas habilidades e atitudes; desenvolvam o raciocínio 
clínico; atuem com perfil clínico e elaborem um planejamento”, 
enfatizou, ressaltando a importância do farmacêutico clínico. 

“A área acadêmica aqui no Brasil ainda é muito voltada para o estudo 
do medicamento e pouco para a atenção aos pacientes. Devemos 
buscar novamente a nossa essência clínica. Só o farmacêutico pode 
orientar o paciente, interpretar as prescrições e dispensar de forma 
correta os medicamentos. Em qualquer área de atuação, o mais 
importante para o farmacêutico deve ser o paciente”, explica.

Finalizando a capacitação, o farmacêutico fez um pedido: “temos 
que sair da teoria e ir para a prática. Nesse caso, a prática pode 
trazer a perfeição. Os métodos engessam, o farmacêutico não pode 
seguir uma receita de bolo para cuidar de seus pacientes. Cada 
paciente é único”.
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O diretor tesoureiro do CRF/MG, Marcos Luiz de Carvalho, e o assessor de 
diretoria, Alisson Brandão, participaram como palestrantes no dia 20 de 
setembro, na cidade de Itajubá, no projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde. 
A aula, que abordou ética, prescrição farmacêutica e a Lei Federal 13.021/2014, 
foi realizada em parceria com a Faculdade de Farmácia da Fundação de Ensino e 
Pesquisa de Itajubá.

Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde em Itajubá

Dando continuidade ao projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde, o
CRF/MG realizou capacitação em Ipatinga, no dia 22 de setembro, em parceria 
com a Vigilância Sanitária da cidade. A aula foi ministrada pelo delegado Adilson 
Bezerra, que discutiu ações de combate a pirataria de produtos submetidos à 
Vigilância Sanitária e comércio clandestino de produtos controlados pela Portaria 
MS 344/98 e pela RDC Anvisa 20/2011.

Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde em Ipatinga

A cidade de Coronel Fabriciano também 
foi contemplada com capacitação do 
projeto Farmácia Estabelecimento 
de Saúde do CRF/MG. No dia 24 de 
setembro, o evento, em parceria com 
a Prefeitura Municipal e Vigilância 
Sanitária da cidade, e Prefeitura 
Municipal e Vigilância Sanitária de 
Timóteo, contou com palestra sobre 
prescrição farmacêutica ministrada
pela assessora técnica do Conselho, 
Danyella Domingues.

Projeto Farmácia 
Estabelecimento de Saúde 
em Coronel Fabriciano

No dia 13 de setembro, a cidade de 
Almenara recebeu a capacitação de tema 
“Serviços Farmacêuticos e Farmacologia 
dos Antibióticos”, ministrada por Danilo 

dos Santos Matos. Na ocasião, foram 
discutidos temas como a farmacologia 

dos antibiótico e a apresentação das leis 
que regem a dispensação desse tipo de 

medicamento.

Capacitação sobre antibióticos em Almenara

No dia 20 de setembro, a cidade 
de Governador Valadares recebeu 
capacitação referente ao projeto 
Farmácia Estabelecimento de Saúde do 
CRF/MG. De tema “Aspectos Regulatórios 
para Abertura de Estabelecimentos 
Farmacêuticos”, a palestra foi ministrada 
por Hyelen Talita Oliveira de Souza, 
fiscal da Vigilância Sanitária de Coronel 
Fabriciano.

Projeto Farmácia Estabelecimento de 
Saúde em Governador Valadares

Giro de 
  Capacitações

O CRF/MG, em parceria com a Faculdade Pitágoras, realizou o workshop sobre 
antiinflamatórios, de tema “Fisiopatologia e farmacoterapia clínica da dor e 
inflamação”, em Divinópolis. O curso, ministrado por Hélvio Fagundes Gomes 
no dia 26 de setembro, discutiu os aspectos introdutórios sobre a prescrição e 
indicação racional de antiinflamatórios não esteroidais de venda livre baseados 
em casos clínicos e do método “medicina baseada em evidências”.

Workshop sobre antiinflamatórios em Divinópolis

IX Seminário Farmacêuticos 
Atuantes em Oftalmologia 
em Belo Horizonte

No dia 27 de setembro, os alunos da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras do Alto São Francisco (FASF), da 
cidade de Luz, receberam palestra do 

projeto CRF Jovem. De tema “Prescrição 
Farmacêutica”, o curso foi ministrado 

pelo vice-presidente do CRF/MG, 
Claudiney Luís Ferreira. A iniciativa foi 

realizada com o intuito de aproximar 
os acadêmicos do Conselho, discutindo 

temas relevantes para a categoria.

Palestra do CRF Jovem em Luz

No dia 15 de outubro, o CRF/MG e a 
SBRAFH realizaram, em parceria com o 
Laboratório EMS Hospitalar, o 2º FHEduca 
SBRAFH. A capacitação, que abordou o 
tema “Manejo da Dor Pós-Operatória”, 
aconteceu com transmissão simultânea 
para as cidades de Belo Horizonte (foto), 
Uberlândia e Juiz de Fora.

2º FHEduca SBRAFH em Belo Horizonte, 
Uberlândia e Juiz de Fora

No dia 27 de setembro, a cidade de Governador Valadares recebeu o workshop 
sobre Farmácia Magistral, de temas “Formulações Exclusivamente Magistrais 
em Diversas Especialidades Médicas” e “Farmacoterapia - Nutrição em Medicina 
Esportiva”. O curso, realizado pelo CRF/MG e Anfarmag Minas, foi ministrado por 
José Antônio de Oliveira Batistuzzo, farmacêutico especialista em manipulação 
magistral alopática.

Workshop sobre Farmácia Magistral em Governador Valadares

O CRF/MG promoveu, em parceria 
com o Grupo Farmacêuticos Atuantes 
em Oftalmologia – FAO e o apoio da 
Alcon, o IX Seminário “Farmacêuticos 
Atuantes em Oftalmologia” em Belo 
Horizonte. O evento, realizado no dia 2 
de outubro, contou com a palestrante 
Renata Sales de Araújo Costa, que 
discutiu o conceito de lentes de 
contato, materiais e as diferenças de 
grau em óculos e lentes de contato. 
No dia 29 de outubro, a capacitação 
foi sobre conceitos e tratamentos para 
ceratocone e crosslinking.
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Farmacêutico sangue bom

Profissionais e estudantes de Belo Horizonte participaram de 
campanha de doação de sangue feita pelo CRF/MG e o Hemominas

No dia 27 de setembro, farmacêuticos e acadêmicos 
de Belo Horizonte fizeram jus à expressão “sangue 
bom” em nome da saúde da população. Os profis-
sionais participaram de um dia especial de doação 
de sangue no Posto de Coleta da Fundação 
Hemominas, no Shopping Estação BH. A ação fez 
parte das comemorações pelo Dia Internacional do 
Farmacêutico, celebrado no dia 25 do mesmo mês.

O projeto “Farmacêutico Sangue Bom”, que marcou 
o início da parceria entre CRF/MG e Fundação 
Hemominas, resultou na coleta de mais de 20 
bolsas de sangue. A maioria dos participantes doou 
sangue pela primeira vez, realizando o cadastro 
permanente no banco de dados para doação. A 
farmacêutica Patrícia Moreira, primeira profissional 
a doar na mobilização, faz parte dessa estatística. 
“Aproveitei o projeto do CRF/MG para doar sangue 
pela primeira vez. Achei muito tranquilo. Se 
soubesse que era assim, já teria feito a doação há 
mais tempo”, comentou.

A mobilização também serviu de incentivo para doadores 
ausentes voltarem ao Hemominas. Flávia Franceline Ramos, 
farmacêutica de BH que trabalha na prefeitura de Ribeirão 
das Neves, realiza doações de sangue há mais de dez anos e 
aproveitou a oportunidade para retomar o ato de solidariedade. 
“Sabemos da importância da doação, mas com a correria do 
dia a dia nos esquecemos de manter uma frequência. Quando 
vi a campanha do Conselho, encontrei o motivo para voltar a 
doar. Agora que descobri esse posto de coleta mais próximo 
da minha casa, virei sempre”, disse Flávia.

O diretor-tesoureiro do CRF/MG, Marcos Luiz de Carvalho, 
também participou do projeto como doador e representante 
da diretoria no evento. A mobilização dos farmacêuticos o 
deixou ainda mais orgulhoso da categoria. “Esse evento deu 
um novo significado aos nossos títulos de profissionais de 
saúde. Parabéns aos participantes por essa demonstração 
de solidariedade e cidadania. Aos que não tiveram a chance 
de comparecer nessa data, outras oportunidades virão. O 
projeto vai continuar, assim como a parceria do Conselho e a 
Fundação Hemominas”, esclareceu Marcos.

Farmacêuticos e estudantes dedicaram parte da manhã 
de sábado para praticar o gesto de solidariedade

Mobilização do CRF/MG garantiu 20 bolsas de sangue, a maior parte 
de pessoas que fizeram a doação pela primeira vez

Os farmacêuticos que participaram dos cursos 
promovidos pelo CRF/MG em Belo Horizonte no 
mês de setembro contribuíram com latas em pó 
para doação. Os produtos arrecadados foram 
doados ao projeto Dona de Leite, ajudando na 
alimentação de crianças carentes da cidade.

Belo Horizonte
Setembro

A Associação Comunitária Almenara (Acal) 
recebeu as fraldas geriátricas doadas pelos 
farmacêuticos que participaram do curso de 
capacitação realizado na cidade, no dia 13 de 
setembro. 

Almenara
13 de setembro
Capacitação “Serviços Farmacêuticos 
e Farmacologia dos Antibióticos”

Os farmacêuticos de Ipatinga colaboraram com 
a Instituição Casa da Esperança doando latas de 
leite em pó. Os donativos foram arrecadados no 
Workshop sobre “Responsabilidade civil, Ética 
e Criminal” realizado pelo CRF/MG no dia 22 de 
setembro.

Ipatinga
22 de setembro
Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde

Os farmacêuticos que participaram da capacitação 
em Itajubá, em 20 de setembro, realizaram 
doações de latas e pacotes de leite em pó. 
As embalagens arrecadadas foram cedidas à 
Associação de Voluntários Viva a Vida da cidade,

Itajubá
20 de setembro
Projeto Farmácia Estebelecimento de Saúde

Participantes do workshop sobre 
antiinflamatórios, realizado em Divinópolis no 
dia 26 de setembro, contribuíram com o Lar dos 
Idosos da cidade. Os farmacêuticos doaram fraldas 
geriátricas, que foram destinadas à entidade 
filantrópica com o intuito de contribuir para com a 
terceira idade do município.

Divinópolis
26 de setembro
Workshop sobre antiinflamatórios

Como contribuição à participação no projeto Farmácia 
Estabelecimento de Saúde, realizado na cidade de Governador 
Valadares no dia 20 de setembro, os farmacêuticos da região 
doaram leite em pó para a associação Santa Luzia.

Governador Valadares

20 de setembro
Projeto Farmácia Estebelecimento de Saúde

Também em Governador Valadares, foi realizado workshop 
sobre Farmácia Magistral, no dia 27 de setembro. As 

arrecadações de leite em pó, referentes ao evento, foram 
doadas à Fundação Casa da Menina Santa Bernadete.

27 de setembro
Workshop sobre Farmácia Magistral
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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. 

O que devo fazer quando estiver em dúvida 
sobre a prescrição?

Quando o profi ssional receber uma receita para 
aviar e fi car em dúvida em relação a algum item 
da prescrição, o Código de Ética da Profissão 
Farmacêutica (Resolução 596/2014 do CFF) 
assegura ao farmacêutico a interação com o 
profissional prescritor, sempre que necessário, 
para garantir a segurança e a eficácia do 
tratamento, observando o uso racional de 
medicamentos. O farmacêutico também pode 
cobrar dos profi ssionais da saúde o cumprimento 
da legislação sanitária vigente (artigo 35 da Lei 
5991/73), em especial quanto à legibilidade da 
prescrição. 

O profi ssional farmacêutico que não presta 
assistência técnica regular e efetiva ao 
estabelecimento infringe o Código de Ética?

Sim. O Código de Ética da Profissão, em seu 
artigo 14, item 5, proíbe o farmacêutico de 
deixar de prestar assistência técnica efetiva no 
estabelecimento com o qual mantém vínculo 
profissional. Ele também não pode permitir a 
utilização do seu nome por qualquer estabeleci-
mento ou instituição onde não exerça pessoal e 
efetivamente a sua função. Este comportamento 
confi gura infração ética mediana e o profi ssional 
pode estar sujeito a multa no valor de um a três 
salários mínimos, elevadas ao dobro, ou aplicada 
a pena de suspensão, no caso de reincidência. 

Há seis meses, farmacêuticos experientes em suas áreas de 
atuação e professores dos cursos do CRF/MG têm participado, 
periodicamente, como fontes de entrevistas do Jornal Redação BH 
News, do canal fechado de TV BH News. As entrevistas ocorrem 
todas as sextas-feiras, ao vivo, e têm duração média de cinco 
minutos. Antes, a produção do jornal prepara uma reportagem 
sobre o tema da entrevista, que é tecnicamente abordado pelos 
especialistas farmacêuticos durante uma conversa de estúdio. 

A parceria começou em maio, após uma entrevista com a 
farmacêutica fi scal do CRF/MG, Érika Nolli, sobre o uso racional 
de medicamentos. “A participação dela foi tão produtiva que a 
equipe de reportagem do jornal ofereceu um espaço fixo para 
que os farmacêuticos esclarecessem temas de interesse da 
população, uma vez por semana”, relata a assessora de imprensa 
do CRF/MG, Katharina Lacerda. Desde então, já foram realizadas 
21 entrevistas sobre os mais variados assuntos. 

O editor e apresentador do programa, Paulo Leite, destacou a 
importância da participação do CRF/MG no jornal. “O Conselho 
de Farmácia tem sido um grande parceiro do nosso jornal e está 
ajudando a esclarecer nossos telespectadores sobre vários 
assuntos relacionados a medicamento. Esperamos que essa 
parceria continue por muito tempo”.

As entrevistas vão ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir de 
18h30. A TV BH News é transmitida pelo canal 09 da NET.

Espaço fi xo na

Entrevista com a fiscal Érika Nolli inaugurou 
a participação do CRF/MG no programa

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 pro� ssionais, estabelecendo 
uma relação com seus clientes pautada na con� ança, amizade e respeito mútuo. Este espaço na 
Farmácia Revista se dedica a apresentar relatos de alguns dos personagens da vida real que carregam 
consigo o orgulho de ser farmacêutico. Para eles, fazer a diferença na promoção da saúde e bem-estar 
da população é mais que um ofício, é uma vocação.

“Sou Cristiane de Souza Corrêa, farmacêutica na Cidade de Bom 
Jesus do Galho/MG. Aos 17 anos, iniciei o curso de Farmácia na 
cidade de Caratinga/MG. No primeiro dia de aula, um professor 
perguntou a todos os alunos o porquê de fazer o curso de Farmácia 
e quando ele se dirigiu a mim, eu respondi: “Quero me formar em 
Farmácia porque futuramente irei montar a minha drogaria, na minha 
cidade”. O tempo passou, e quando me formei, retornei a Bom Jesus 
do Galho e realizei meu sonho.

Hoje, aos 25 anos, tenho minha drogaria, que já irá completar três anos, em um bairro que não havia estabe-
lecimento de saúde. Nela, realizo minhas funções como farmacêutica, sempre perto dos meus clientes, com 
muito carinho, respeito, amizade e confi ança. Posso dizer que sou uma farmacêutica feliz por contribuir com a 
saúde das pessoas de minha terra. Eu amo ser farmacêutica!”

Cristiane de Souza Corrêa - Farmacêutica de Bom Jesus do Galho/MG

SONHO REALIZADO

Compartilhe sua história! Fale dos amigos que fez durante a carreira, da con� ança que tem no seu 
trabalho. Conte como a parceria entre farmacêuticos e clientes faz bem. Mande um email, com foto, 

para comunicacao@crfmg.org.br

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

A farmacêutica Cristiane realizou o 
sonho de ter sua própria drogaria

Foto: Arquivo pessoal
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Tratamento de água é
atividade farmacêutica*
O Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região confirmou, no 
dia 26 de setembro, em sentença de primeira instância, que o 
tratamento de água também é uma atividade farmacêutica. 
A decisão aceita os argumentos apresentados pelo Conselho 
Federal de Farmácia contra a Resolução 114 do Conselho 
Regional de Química, que atribui aos químicos, com exclusividade, 
o controle de qualidade de águas potáveis, de águas de piscinas, 
praias e balneários. 

Para a decisão, o TRF considerou o Decreto 85.878/81, que 
estabelece as normas para execução de Lei 3.820/60, sobre o 
exercício da profissão farmacêutica. Esse Decreto define como 
atribuição do farmacêutico, não privativa e não exclusiva, o 
“tratamento e controle de qualidade das águas de consumo 
humano, de indústria farmacêutica, de piscinas praias e 
balneários, salvo se necessário o emprego de reações químicas, 
controladas ou operações unitárias”.

No âmbito farmacêutico, duas resoluções do CFF (572/2013 
e 463/2007) também apresentam a análise e o controle da 
qualidade de águas, para uso e consumo humano, como parte 
do conjunto de especialidades do farmacêutico. Ainda de acordo 
com a Resolução 463/2007, também compete ao farmacêutico o 
planejamento e elaboração das ações de controle ambiental na 
sua área de atuação. 

“Não é correto tentar cercear a atuação do farmacêutico no 
tratamento de água. O profissional possui a qualificação técnica e 
científica para a prática e pode contribuir para melhorar a saúde 
da população”, afirmou o presidente do CFF, Walter João.

As listas de medicamentos para os quais os laboratórios notificaram 
a descontinuação ou reativação da produção já estão disponíveis no 
site da Anvisa. Com isso, os motivos para interrupção de fabricação 
ou importação do produto passam a estar acessíveis a qualquer 
cidadão pelo portal da Agência. As empresas detentoras dos 
registros também devem divulgar em seus canais de atendimento 
ao consumidor e profissionais de saúde os produtos que serão 
descontinuados.

Desde abril, os fabricantes e importadores de medicamentos devem 
informar à Anvisa a intenção de retirar do mercado produtos com, 
no mínimo, seis meses de antecedência. Ao informar à Anvisa sobre 
a descontinuação, a empresa detentora do registro precisa explicar 
as razões da interrupção. A obrigatoriedade está prevista na RDC 
18/2004. O desrespeito à norma poderá acarretar punição com 
advertência, interdição do fabricante e multa que vai de R$ 2 mil a 
R$ 1,5 milhão.

A discussão de temas relacionados à segurança 
do paciente em serviços de saúde ganhou um 
novo espaço. Desde o dia 15 de setembro, 
profissionais de saúde, pacientes, familiares 
e acompanhantes podem util izar o si te 
www.20anvisa.gov.br/segurancadopaciente 
para notificar e receber esclarecimentos sobre 
eventos adversos em clínicas e hospitais. 

Para os profissionais de saúde, o site disponi-
biliza alertas e publicações. Também oferece 
um local específico para realizar as notificações 
de incidentes e eventos adversos, e infecções 
relacionadas à assistência à saúde. 

Anvisa publica lista de medicamentos com 
produção descontinuada ou reativada*

Site permite notificação de eventos adversos*

A lista está disponível no site www.anvisa.gov.br, no link “Regulação Sanitária”

Nos casos de descontinuação temporária 
ou definitiva da fabricação ou importação de 
medicamentos que possam causar desabas-
tecimento de mercado, a comunicação à 
Anvisa deverá ser realizada pela empresa 
com 12 meses de antecedência.

Já para os cidadãos, o sistema dispõe de materiais informativos, 
além de um formulário para a notificação de problemas que 
ocorreram com o uso de medicamentos, sangue e hemoderi-
vados, e produtos para a saúde. Possibilita, também, a notificação 
de outros eventos que ocorrem durante a assistência à saúde em 
serviços de saúde, como quedas de pacientes, falhas durante as 
cirurgias e lesões ocorridas durante a internação. 

As informações repassadas pelo site vão ajudar o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária a conhecer a realidade nacional e 
traçar estratégias para a redução de falhas durante a assistência 
aos pacientes, contribuindo para a melhoria da qualidade dos 
serviços de saúde.

* Com informações da Anvisa.

homeopatia**

O CFF publicou, no Diário Oficial da 
União do dia 13 de outubro, a Resolução 
601 /2014,  que d ispõe sobre  as 
atribuições do farmacêutico no âmbito 
da homeopatia. O texto estabelece como 
atividades privativas do farmacêutico 
homeopata o assessoramento e a 
responsabilidade técnica na indústria 
farmacêutica, nas farmácias comuni-
tária e magistral, no serviço público 
e privado, onde são desenvolvidas 
atividades relacionadas à homeopatia; a 
manipulação e a dispensação de medica-
mentos homeopáticos e a elaboração 
de laudos técnicos e a realização de 
perícias técnico-legais relacionados a 
estabelecimentos, serviços e produtos 
homeopáticos.

A Resolução também especif ica as 
atribuições não privativas deste profis-
sional: participação do desenvolvimento 
de sistemas de informação, farmacovigi-
lância, estudos de utilização e elaboração 
de bancos de dados de medicamentos 
homeopáticos, insumos, órgãos e tecidos 
animais, matérias primas, plantas 
medicinais e outros produtos utilizados na 
terapêutica homeopática; e a supervisão 
e elaboração de normas e procedimentos 
relativos à recepção, estocagem, guarda, 
conservação e controle dos estoques 
de insumos farmacêuticos, insumos 
ativos homeopáticos e dos medica-
mentos homeopáticos, em obediência 
aos preceitos das Boas Práticas de 
Armazenamento.

** Com informações do CRF/SP.

CFF publica resolução sobre 
atribuição do farmacêutico na 

* Com informações do CFF.
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Depois de liberados pelo 
Congresso, anorexígenos 

terão que obter novo 
registro junto à Anvisa*

O Diário Ofi cial da União do dia 26 de setembro publicou 
a RDC 50/2014, na qual a Anvisa determina um novo 
regulamento técnico referente à produção dos anorexí-
genos no Brasil. A RDC foi editada após a publicação do 
Decreto Legislativo 273/2014, aprovado pelo Congresso 
Nacional em setembro, para liberar o uso das substâncias 
anfepramona, femproporex e mazindol.

A RDC 50/2014 prevê que as empresas interessadas em 
comercializar medicamentos contendo essas substâncias 
deverão requerer novo registro à Agência. A análise técnica 
dos pedidos levará em consideração a comprovação de 
efi cácia e segurança dos produtos. Além disso, as empresas 
detentoras do registro dos medicamentos deverão 
apresentar à Anvisa os relatórios técnicos referentes aos 
produtos a cada seis meses. 

Segundo a norma, as farmácias só poderão manipular esses 
medicamentos quando houver algum produto registrado na 
Anvisa. Quando as substâncias tiverem registro, tanto o 
produto manipulado quanto o produto registrado passarão 
a ter o mesmo controle da sibutramina.

Já a produção industrial e a manipulação da sibutramina 
continuam permitidas. Porém, o regulamento mantém 
o mesmo controle já definido para a comercialização da 
substância, com retenção de receita, assinatura de termo 
de responsabilidade do prescritor e do termo de consenti-
mento pós-informação por parte do usuário.

*Com informações da Anvisa.

Estabelecimentos de 
saúde ganham manual 

sobre conforto*

Já está disponível para consulta online o manual 
“Confor to Ambiental em Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde”. O guia tem orientações 
para a melhoria de ambientes destinados ao 
atendimento à saúde a f im de aumentar a 
comodidade de pacientes, trabalhadores e demais 
usuários desses estabelecimentos

A obra, direcionada a gestores, projetistas de 
prédios hospitalares, profissionais da área e 
autoridades sanitárias, conta com 166 páginas 
separadas em capítulos como “Conforto Ambiental 
e Humano” e “Conforto: Sensações e Percepções”.

O tema é regulamentado pela Anvisa desde 2002, 
quando foi publicada a RDC 50. A Resolução 
apresentava as primeiras disposições sobre o 
assunto para as unidades de saúde brasileiras, com 
noções de conforto térmico, acústico e luminoso. O 
novo manual aprofunda essas diretrizes técnicas 
e abrange questões como os confortos olfativo, 
ergonômico e visual.

As orientações contidas no manual buscam um 
equilíbrio entre as determinações dos regula-
mentos técnicos e as diversidades ambiental, 
social e cultural presentes quando da concepção 
predial de hospitais, clínicas, postos de saúde, por 
exemplo. 

O manual foi escrito pelo doutor em Arquitetura 
de Ambientes de Saúde pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), Fábio Oliveira Bitencourt 
Filho. O guia contou com a supervisão de técnicos 
da Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de 
Saúde da Anvisa, por meio de cooperação com a 
Organização Panamericana da Saúde (OPAS). 

O manual está disponível para download no site
www.anvisa.gov.br, no link “Assuntos de interesse” 
e “Organização dos serviços de saúde”.

Processo Ético: 0001/2014
Farmacêutica: Joemara Silva - CRFMG: 10.375

Processo Instaurado para apuração de Infração aos artigos: 4º; 6º; 
10; 11- inciso III; 13 - inciso V e 18 - incisos I, do Código de Ética da 
Profi ssão Farmacêutica (Res. 417/04).
Penalidade: Suspensão de 03 (três) meses do exercício profi ssional

Processo Ético: 0013/2014
Farmacêutica: Cynthia de Castro Magalhães - CRFMG: 10.280

Processo Instaurado para apuração de Infração aos artigos: 4º; 
6º; 8º; 10; 11 - inciso I; 12 e 13 - inciso XIX, do Código de Ética da 
Profi ssão Farmacêutica (Res. 417/04).
Penalidade: Suspensão de 03 (três) meses do exercício profi ssional
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A diretoria do CRF/MG dá publicidade 
às sentenças proferidas nos 

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

Disciplinar Ético da Profi ssão 
Farmacêutica, aprovado pela 

Resolução 461/2007, e 596/13, 
do Conselho Federal de Farmácia.

Intercambialidade de similares 
começa a partir de 2015*

A Anvisa estabeleceu os procedimentos e requisitos necessários para que o medicamento similar possa substituir o 
medicamento de referência. A medida foi ofi cializada pela RDC 58/2014, publicada no Diário Ofi cial da União no dia 
13 de outubro. Pela nova regra, os similares que já tenham comprovado equivalência farmacêutica com o medica-
mento de referência da categoria poderão declarar na bula que são substitutos aos de marca. 

A medida poderá ser adotada pelos fabricantes a partir de 1º de janeiro de 2015, que terão 12 meses para fazer a 
alteração nas bulas. A Anvisa também vai manter uma lista atualizada dos similares intercambiáveis para orientar 
médicos, farmacêuticos e pacientes sobre quais produtos possuem equivalência já comprovada.

Similares e Referência
A determinação de equivalência dos medicamentos similares é possível devido a determinação da Anvisa de que 
todos os produtos desta categoria comprovassem que são iguais aos medicamentos de referência.

Em 2003, a Agência publicou a resolução RDC 134/2003, determinando um calendário de até 10 anos para a 
adequação de alguns produtos e a apresentação dos testes de biodisponibilidade relativa e equivalência farmacêutica.

Estes testes comprovam que o medicamento similar possui o mesmo comportamento no organismo, bem como as 
mesmas características de qualidade do medicamento de referência.

Até o fi nal de 2014, todos os medicamentos similares do mercado serão intercambiáveis, ou seja, tecnicamente iguais 
aos produtos de referência. Para ser considerado intercambiável o medicamento deve apresentar os testes de equiva-
lência farmacêutica e bioequivalência para similares e genéricos, ou bioisenção, quando não se aplicam os dois casos 
anteriores. Na prática, o objetivo destas três análises é o mesmo: comprovar a igualdade dos produtos.

* Com informações da Anvisa.
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Ministério da Saúde anuncia inclusão
de medicamento contra autismo no SUS

Fonte: Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou a incorporação de um medicamento para tratar os princi-
pais sintomas do autismo, distúrbio que ainda não tem cura. Ele estará disponível a partir 
de 2015. O medicamento é o Risperidona, cuja principal função é diminuir as crises de irri-
tação, agressividade e agitação. Esses são sintomas comuns do transtorno que, muitas 
vezes, difi culta o convívio e diminui qualidade de vida de quem sofre com o autismo. A bula 
recomenda o uso para crianças a partir de 5 anos.

A expectativa é de que a medida benefi cie cerca de 18.975 pacientes ao ano. A previsão 
de investimento do Ministério da Saúde para a compra do medicamento é R$ 668.549,37 
mil ao ano. No Brasil, a taxa de prevalência da doença é de 27,2 para cada 10 mil habi-
tantes com idade entre 5 e 18 anos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 
70 milhões de pessoas no mundo tenham a doença. No Brasil, a estimativa é de 2 milhões 
de autistas.

Droga que ativa imunidade contra câncer chega aos EUA
Fonte: Folha de S.Paulo

Apresentada com destaque nos últimos congressos sobre câncer, a nova geração de 
imunoterápicos que ativam as defesas do organismo contra os tumores começa a chegar 
ao mercado. A FDA (agência reguladora de medicamentos nos EUA) acaba de aprovar o 
pembrolizumabe para o tratamento de melanoma avançado (tipo agressivo de câncer de 
pele).

Em julho, o Japão aprovou outra droga similar, o nivolumabe, para a mesma doença.

Ambos têm como alvo uma proteína (PD-1) que aparece na superfície das células de defesa 
e impede que o corpo reaja contra o tumor. Com a droga, o organismo passa então a reco-
nhecer o câncer como invasor e a atacá-lo. Os medicamentos ainda estão em estudo, mas 
já foram aprovados por causa dos bons resultados apresentados em pesquisas iniciais.

Espera-se que o nivolumabe, da Bristol-Myers Squibb, seja aprovado em 2015 nos EUA. A droga está em teste para melanoma e 
mostrou bons resultados para câncer de pulmão, rim e cabeça e pescoço. Os efeitos adversos mais comuns foram problemas no 
trato gastrointestinal, na pele e no sistema endocrinológico.

Nova vacina ataca quatro tipos de meningite
Fonte: O Globo

Uma nova vacina conjugada para a prevenção da meningite dos tipos A, C, W e Y, com uma dose a 
partir dos 12 meses de vida, acaba de ser aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Na rede privada já há uma disponível para esses sorogrupos, mas ela é indicada apenas 
a partir dos 2 anos de idade.

O estudo clínico com crianças entre 12 e 23 meses revelou efi cácia de 99,7% da vacina para os 
sorogrupos A e C e de 100% para os sorogrupos Y e W-135. Os resultados também indicaram que a 
resposta imune se manteve alta após dois anos de vacinação para todos os sorogrupos.

A bactéria causadora da doença é transmitida pela secreção respiratória — ou seja, gotículas de 
saliva, espirro, tosse — e tem uma incubação muito rápida. Entre as possíveis consequências estão 
a surdez e a epilepsia. Em casos mais graves, o mal pode até ser fatal.

Substância retirada do ipê pode ajudar a tratar casos de leucemia
Fonte: O Estado de S.Paulo

Uma substância derivada de árvores do ipê pode ser o caminho para o tratamento de leuce-
mias, diferentes tipos de câncer que afetam os glóbulos brancos, células responsáveis pelo 
sistema de defesa do organismo. Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e 
da Universidade Federal Fluminense (UFF) identifi caram três moléculas capazes de atuar 
sobre glóbulos brancos cancerígenos, sem afetar as células saudáveis.

Os pesquisadores criaram as moléculas da união do núcleo das células de outras duas subs-
tâncias e as testaram em quatro linhagens diferentes de leucemia, duas de linfoide aguda, 
mais comum em crianças e com prognóstico melhor; e duas de mieloide aguda, mais rara, 
mas responsável pelos casos mais graves. Dos 18 compostos criados, 3 se mostraram mais 
potentes e com seletividade maior atacaram as células cancerígenas e, em menor grau, 
as células saudáveis. E, principalmente, tiveram comportamento diferenciado em relação 
às linhagens de leucemia. Uma delas se mostrou 19 vezes mais potente sobre células de 
leucemia linfoide do que sobre as de leucemia mieloide.

A descoberta pode levar à criação de fármacos específi cos para o tratamento de diferentes tipos de leucemias. O trabalho foi 
publicado na revista científi ca European Journal of Medicinal Chemistry.

SUS vai oferecer medicamento para esclerose múltipla
Fonte: Portal Brasil

O Ministério da Saúde anunciou a incorporação no SUS de um novo medicamento para o trata-
mento de esclerose múltipla: o primeiro medicamento oral para a doença que afeta cerca de 
30 mil brasileiros. A estimativa é que o novo medicamento esteja disponível na rede pública de 
saúde a partir de janeiro de 2015. 

Até então, todo o tratamento para a esclerosa múltipla era feito por meio de medicamentos 
injetáveis. A doença é autoimune e atinge o sistema nervoso central. A taxa de prevalência, no 
Brasil, é de aproximadamente 15 casos por 100 mil habitantes.

O novo medicamento é mais uma alternativa de tratamento aos pacientes que não respon-
deram aos medicamentos já disponibilizados na rede pública. Para receber o medicamento, o 
paciente deve ter apresentado resistência ou não ter apresentado resposta aos tratamentos 
com o betainterferona e glatirâmer e a impossibilidade do uso de natalizumabe, além de não 
apresentar contraindicação ao uso de fi ngolimode.

Vacina experimental contra ebola pode surgir em meses
Fonte: Folha de S.Paulo

Milhares de doses de vacinas experimentais contra o ebola devem estar disponíveis 
nos próximos meses. Elas poderão ser dadas já em janeiro a trabalhadores de saúde e a 
pessoas com alto risco de se contaminar, segundo informou a Organização Mundial da 
Saúde.

Especialistas em saúde pública buscam terapias experimentais e meios não convencio-
nais para combater o surto na África Ocidental. O governo canadense já doou 800 frascos 
de uma vacina que desenvolveu antes de licenciá-la a uma companhia local. Ainda não 
está claro quantas doses os 800 frascos podem conter, já que é preciso determinar a 
efi cácia da vacina. O provável é que os frascos contenham cerca de 1.500 doses.

Até o início do próximo ano, deve haver cerca de 10.000 doses de uma outra vacina, desenvolvida pelos Institutos Nacionais de 
Saúde dos Estados Unidos e pela empresa GlaxoSmithKline. O número de mortes devido ao ebola na África subiu para ao menos 
3.091, e há 6.574 casos suspeitos ou confi rmados, segundo a OMS.



Agradecemos a todos que, com a sua colaboração, 
tornaram possível esta edição.

Espaço do leitor

Farmacêutico Sangue Bom
Parabenizo o CRF/MG pela iniciativa do projeto 
Farmacêutico Sangue Bom em prol do aumento 
das doações de sangue em nosso Estado. Além 
de farmacêutica, sou colaboradora da Fundação 
Hemominas e abraço essa causa há 8 anos. Para 
que o projeto seja bem sucedido e culmine na 
captação de doadores aptos clinicamente, sugiro a 
divulgação dos requisitos básicos para doação de 
sangue, para que sejam minimizadas as chances 
de colegas farmacêuticos afastarem-se de suas 
atividades profi ssionais e deslocarem-se desneces-
sariamente. É interessante frisar que caso algum 
colega não possa fazer a doação por razões clínicas 
ou mesmo sorológicas, ele poderá colaborar com a 
causa captando doadores em potencial. 

Lívia Zagotta Vital (via Fale Conosco)

Site
Parabenizo pelas constantes atualizações do site 
do CRF/MG. A cada dia o acesso é mais facilitado e 
atrativo ao visitante.

Lidiane Kohler - Coordenadora do curso de Farmácia 
da Faculdade do Futuro, Manhuaçu (por email)

Capacitações pelo Dia do Farmacêutico
O CRF/MG está de parabéns com as capacitações, pois são 
muito proveitosas para a nossa categoria. Continue assim!

Fábio Augusto Amaral de Barros (via Fale Conosco)

Parabenizo o CRF pela aula excepcional sobre os antimi-
crobianos. Mais que isso, pela lição de comportamentos 
éticos sobre a responsabilidade técnica que assumimos 
diariamente em nossa profissão. Foi um prazer estar na 
companhia de tantos profissionais (contei aproximada-
mente 150 presentes em um dia de quinta-feira!) dedicados 
e interessados no nosso Dia Internacional.

Flávia Ramos (por email)

II Congresso Mineiro de Farmácia
Parabenizo os organizadores do II Congresso Mineiro de 
Farmácia. Foi um evento de grande importância para todos 
os farmacêuticos do Sul de Minas, bem como para os 
acadêmicos. Foi uma oportunidade para atualização, troca 
de experiências e aprendizado. Aproveito também para 
parabenizar a equipe organizadora, presente em Alfenas, 
sempre com um sorriso no rosto, acolhendo a todos da 
melhor forma possível. Mais uma vez, parabéns a todos!

Stael Costa (por email)
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Errata
Na reportagem da página 17, da Farmácia Revista nº 41, a legenda da primeira foto trata-se da equipe de estagiários da UFSJ, e não da 
equipe de saúde do Sersam, como informado.

Cadastre-se em 
www.crfmg.org.br/profarminas

e aproveite todas as vantagens de um bom Conselho!

Para a data mais especial 
do ano, temos muitos 

benefícios pra você!
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