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Farmacêuticos tomam 
as ruas das principais 
cidades de Minas para 
cobrar o fim da MP 
653/14; mobilização surtiu 
efeito e a presença do 
farmacêutico volta a ser 
exigida durante todo o 
horário de funcionamento 
do estabelecimento
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Farmacêuticos se mobilizam 
e ajudam a pressionar 
parlamentares a não 
aprovarem a MP 653/14

07 – Lei extingue 
cobrança da AFE e AE

08 – CRF/MG promove 
mudanças nas comemorações 
do Mérito Farmacêutico

22 – CRF/MG e Sbac realizam 
capacitação sobre interpretação 
de exames laboratoriais

30 – Brinquedos doados por 
profissionais são entregues 
a entidades filantrópicas

33 – Justiça concede limitar 
que suspende atuação de 
biomédicos em radiofarmácia

34 – Farmacêutico dedica 60 
anos ao ensino numa das 
maiores universidades do País

14 - Gestão
Farmácia Hospitalar deverá ter 
farmacêutico durante horário 
integral a partir de 2015

26 - Capacitação
CRF/MG promove seminário sobre 
prescrição farmacêutica na homeopatia

32 - Âmbito Profissional
Doenças crônicas atingem mais 
de 57 milhões de brasileiros, 
segundo pesquisa inédita do 
Ministério da Saúde e do IBGE

Nesta edição, a Farmácia Revista traz a cobertura dos protestos realizados em todo o Estado para pedir o 
fim da MP 653/14, que autorizava o funcionamento de farmácias e drogarias sem a presença obrigatória de 
farmacêutico como responsável técnico. 

A categoria atendeu ao chamado do CRF/MG e do Fórum Nacional de Luta pela Valorização da Profissão 
Farmacêutica e demonstrou, mais uma vez, a sua força e mobilização. 

O CRF/MG seguirá atento e vigilante para evitar que a proposta volte à pauta de discussão, em 
Brasília, reafirmando o seu compromisso com a valorização crescente do profissional farmacêutico e, 
consequentemente, com a prestação de uma assistência farmacêutica de excelência à população.

Boa leitura!
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Com a Palavra

Novembro
• Matéria no site Tribuna de Minas, de Juiz de 
Fora, sobre o uso racional de medicamentos, no 
dia 10; 

• Entrevista para o jornal da Rede Minas sobre 
medicamentos genéricos 
e similares, no dia 11; 

• Entrevista para a 
Itatiaia sobre o uso de 
plantas medicinais, no 
dia 21;

• Votação da MP 
653/14
 - Entrevista para o 
jornal O Tempo, no dia 18;
 - Entrevista para a 
Rádio América, no dia 18;
- Matéria no site do 
jornal Varginha Hoje, no 
dia 19;
 - Entrevista para a rádio 
CBN, no dia 19;

Conselho 
na Mídia

 - Matéria no site do jornal O Tempo, no dia 19;
 - Matéria no jornal Araxá, no dia 20;
 - Matéria no jornal O Tempo, no dia 20;
 - Matéria no jornal TV Sul, de Guaxupé, no dia 20;
 - Matéria no Jornal Diário do Rio Doce, de 
Governador Valadares, no dia 20;
 - Matéria no jornal Líder Notícias, de Ponte Nova, no 
dia 21;
 - Entrevista para o 
Jornal da Record, no dia 
21;
 - Matéria no site do 
Jornal da Manhã, de 
Uberaba, no dia 26;

• Jornal Redação BH 
News
 - Entrevista sobre a preparação de exames 
laboratoriais, no dia 7; 
 - Entrevista sobre diabetes, no dia 14;
 - Entrevista sobre homeopatia, no dia 21;
 - Entrevista sobre serviços farmacêuticos, no dia 28.

Dezembro
• Matéria no jornal Folha de Ponte Nova, de Ponte 
Nova, a respeito de Seminário sobre AIDS, no dia 5;

• Entrevista para a TV Globo sobre uso de 
antibióticos, no dia 11;

• Entrevista para 
a TV Câmara sobre 
o uso racional de 
medicamentos, no dia 9;

• Entrevista sobre a MP 
653/14 para o Jornal 
Edição do Brasil, no dia 
17.

• Jornal Redação BH 
News
 - Entrevista sobre a nova Lei Antifumo, no dia 5;
 - Entrevista sobre hipertensão, no dia 15.

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

Entrevista para a rádio -
-

Entrevista para o jornal da Rede Minas sobre 
medicamentos genéricos 

jornal O Tempo, no dia 18;

Entrevista sobre a preparação de exames 

medicamentos, no dia 9;

Entrevista sobre a MP 

2015 será um ano diferente para a categoria e a sociedade. 
Tivemos grandes avanços em nossa profissão nos últimos 
anos: a publicação pelo CFF da resolução que prevê a 
prescrição farmacêutica e as atribuições clínicas do profis-
sional; a publicação da Lei 13.021/14 e a perda da validade da 
MP 653/14, que reafi rmou a importância do farmacêutico para 
a sociedade e a força da profi ssão junto aos parlamentares.

Nesse ano que se inicia, a profissão terá novos rumos. 
Conseguimos garantir em lei a importância da presença 
e assistência do farmacêutico durante o horário integral, 
incluindo nas farmácias hospitalares. Novas áreas de atuação 
foram conquistadas. Mas precisamos retribuir à sociedade 
todas essas conquistas.

O CRF/MG não tem medido esforços para mostrar a 
importância da profi ssão. Nos últimos anos, investimos em 
campanhas publicitárias e inserções na mídia, principalmente 
na rádio Itatiaia, com a veiculação no Minuto do Farmacêutico. 
Ações como as campanhas pelo uso racional de medica-
mentos em Belo Horizonte e em inúmeras cidades de Minas 
Gerais têm reforçado a nossa importância e, hoje, a sociedade 
já nos reconhece e procura por nós nos estabelecimentos.

Para avançarmos, precisamos nos valorizar mais enquanto 
profissionais junto aos proprietários dos estabelecimentos 
e gestores públicos. Infelizmente, alguns farmacêuticos não 
reconhecem o seu valor e hoje se submetem a trabalhar 
44 horas por semana recebendo valores ínfimos por suas 
atividades laborais. Dessa forma, desrespeitam os acordos 
trabalhistas conquistados pelo sindicato, assinando “contratos 
de gaveta” e devolvendo dinheiro para o proprietário, já que 
sua carteira de trabalho está assinada com o piso salarial da 
categoria. Da mesma forma, participam de concursos públicos 
para receber valores irrefutáveis, previstos em edital, indignos 
de um profi ssional farmacêutico.

Temos que recusar essas propostas. Nenhum médico 
participará de um concurso público para ganhar dois salários 
mínimos, como acontece na maioria dos editais para 
farmacêuticos. Se nenhum profi ssional se inscrever no 

concurso ou aceitar trabalhar para receber valores 
inferiores ao piso da categoria, o CRF/MG fará sua 
parte autuando o estabelecimento pela inexistência 
de profi ssional e, o proprietário ou o representante 
do órgão público fi cará “obrigado” a remunerar de 
forma plausível o profi ssional farmacêutico.

Essa mudança de paradigma não é fácil. A valori-
zação também é uma busca individual. Somos 
“tentados” a nos desvalorizar, principalmente 
quando necessitamos ser inseridos no mercado de 
trabalho para pagar os custos inerentes à nossa 
formação e nossas necessidades individuais. Mas 
somente com essa mudança de cenário, partindo de 
cada farmacêutico, recusando-se e denunciando os 
abusos, é que poderemos, de fato, mudar a imagem 
de nossa profi ssão perante a sociedade.

Precisamos aproveitar as oportunidades e os novos 
rumos da profissão. Por isso, não basta estarmos 
presentes, temos que marcar presença e nos valori-
zamos enquanto profi ssionais farmacêuticos.

Claudiney Luís Ferreira
Vice-presidente do CRF/MG

Os novos rumos da profissão
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Claudiney Luís Ferreira
Vice-presidente do CRF/MG
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Gestão GestãoGestão

Como o farmacêutico mineiro avalia o seu conselho de classe? 
Ao término do primeiro ano da gestão 2014/2015, os diretores 
do CRF/MG fi zeram um balanço das atividades desenvolvidas e 
buscaram, junto aos próprios farmacêuticos, informações que 
pudessem aperfeiçoar os trabalhos para 2015.

Para responder a estas perguntas, o CRF/MG lançou uma 
nova edição da pesquisa de satisfação feita em 2013. Foi 
disponibilizado um formulário com 22 questões, sobre as quais 
os profissionais expressaram seu grau de concordância ou 
discordância. Ao final do formulário, havia espaço reservado 
para o envio de sugestões de melhoria sobre os vários temas 
abordados.

A pesquisa ficou disponível no site do CRF/MG, na Área do 
Farmacêutico. “Pautamos a nossa gestão na transparência e no 
diálogo com a categoria. Com essa pesquisa, nosso objetivo foi 
entender as necessidades dos profi ssionais e nos comprometer 
ainda mais com eles. Sabendo quais são as expectativas dos 
farmacêuticos, teremos as diretrizes que nortearão as nossas 
próximas ações”, explicou o presidente Vanderlei Machado.

Os resultados da pesquisa de 2014, que já estão sendo 
apurados, vão ser confrontados com os de 2013, ajudando a 
avaliar o que melhorou e o que ainda pode ser melhorado nas 
atividades desenvolvidas pelo Conselho.

“Nós temos a nossa percepção, internamente, dos trabalhos 
desenvolvidos em favor da categoria. Mas precisamos saber 
qual é a visão do farmacêutico, em todos os cantos do Estado, 
para tornar o nosso Conselho ainda melhor para o farmacêutico”, 
destacou Vanderlei.

Nova pesquisa
avalia satisfação 
do farmacêutico

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

Agende previamente pelo email
sta.assessoria@crfmg.org.br

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

pode agendar a sua audiência.

Quem quiser um contato direto 

 Fale com o 
presidente

sta.assessoria@crfmg.org.br

A farmacêutica Luanna Medina e o proprietário 
da drogaria Alexandre, de Ponte Nova, Alexandre 
Pereira, foram os primeiros a participar do 
projeto, em abril de 2014

A ANVISA não irá mais exigir a renovação de Autori-
zação de Funcionamento (AFE) e a Autorização 
Especial (AE). É o que determina a Lei 13.043/14, 
publicada no dia 14 de novembro. O Artigo 99 da Lei 
estabelece a exclusão da obrigatoriedade para as 
empresas constantes nos itens 3.1, 3.2, 5,1 e 7,1, 
da Lei 9.782/99. De acordo com a Anvisa, todos os 
assuntos relacionados à renovação de AFE e AE estão 
desabilitados do sistema de Peticionamento. Em caso 
de dúvidas, os esclarecimentos devem ser obtidos 
pela Central de Atendimento da ANVISA, de 7h30 às 
19h30, pelo telefone 0800-6429782.

Visando desonerar os pequenos e médios estabele-
cimentos farmacêuticos, o CRF/MG fez articulações 
junto a representantes do Congresso Nacional no 
sentido de reduzir o valor cobrado pela ANVISA para 
as renovações de Autorização de Funcionamento. Em 
2013, o presidente Vanderlei Machado e o diretor 
Arthur Amaral, à época conselheiro regional, estiveram 
em Brasília várias vezes para pedir celeridade na 
aprovação do Projeto de Lei 842/07, que tratava do 
assunto.

Foram realizadas reuniões com o então deputado 
federal Odair Cunha, que integrava a Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC). Logo após 
essas movimentações, o parlamentar foi designado 
para relatar o projeto, que culminou na sanção da Lei 
13.043/14.

Lei extingue renovação da AFE e AE*

Arthur Amaral e Vanderlei Machado discutiram propostas de 
desoneração com o então deputado Odair Cunha, em 2013

Segundo o presidente Vanderlei Machado, a articulação 
junto ao relator, que também era vice-líder do Governo na 
Câmara Federal, teve o objetivo de benefi ciar as microem-
presas e empresas de pequeno porte. “As farmácias 
pequenas, médias e de grande porte pagavam a mesma 
taxa de R$ 500,00, independente do seu tamanho ou 
faturamento. Isso era inaceitável”, condenou Vanderlei.

Já o diretor Arthur Amaral agradeceu o empenho e a colabo-
ração do então deputado, hoje nomeado Secretário de 
Governo do governador Fernando Pimentel. “O deputado 
Odair teve papel importantíssimo nessa luta. Ele não só 
ajudou a acelerar a tramitação do projeto como contribuiu 
para a desoneração completa desta taxa para vários tipos 
de estabelecimentos farmacêuticos”.

* Com informações da ANVISA

Foto: Assessoria de Comunicação do Deputado Odair Cunha
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Estabelecimentos Beneficiados
Custo 

anterior
(em R$)

Indústrias de medicamentos e de insumos farmacêuticos 20.000,00

Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora, armazenadora, 
embaladora e reembaladora e demais previstas em legislação específica 
de medicamentos e insumos farmacêuticos

20.000,00

Fracionamento de insumos farmacêuticos 15.000,00

Drogarias e farmácias 500,00

Indústrias de cosméticos, produtos de higiene e perfumes 6.000,00

Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora, armazenadora, 
embaladora e reembaladora e demais previstas em legislação específica 
de cosméticos, produtos de higiene e perfumes

6.000,00

Indústria de saneantes 6.000,00

Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora, armazenadora, 
embaladora, e reembaladora e demais prevista em legislação específica 
de saneantes

6.000,00

Autorização e autorização especial de funcionamento de farmácia de 
manipulação 5.000,00

Empresas que prestam serviços de armazenagem e distribuição de 
medicamentos, matérias-primas e insumos farmacêuticos em terminais 
alfandegados de uso público

15.000,00

Empresas que prestam serviços de armazenagem e distribuição de 
substâncias e medicamentos sob controle especial em terminais 
alfandegados de uso público

15.000,00

Empresas que prestam serviços de armazenagem e distribuição de 
produtos saneantes domissanitários e matérias-primas em terminais 
alfandegados de uso público

6.000,00

Empresas que prestam serviços de armazenagem e distribuição de 
cosméticos, produtos de higiene ou perfumes e matérias-primas em 
terminais alfandegados de uso público

6.000,00

Empresas que prestam serviços de armazenagem e distribuição de 
materiais e equipamentos médico-hospitalares e produtos de diagnóstico 
de uso “in vitro” (correlatos) em terminais alfandegados de uso público

6.000,00

Fabricante de uma ou mais linhas de produtos para saúde (equipamentos, 
materiais e produtos para diagnóstico de uso “in vitro”) 10.000,00
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Gestão
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O CRF/MG promoveu mudanças nas 
atividades em comemoração ao Mérito 
Farmacêutico para 2015. Por determinações 
do Tribunal de Contas da União (TCU), que 
passou a acompanhar as atividades dos 
conselhos de fiscalização das atividades 
profissionais a partir de 2014, não haverá 
a solenidade de outorga das comendas 
do Mérito Farmacêutico, tradicionalmente 
realizada em janeiro.

O TCU editou uma cartilha de orientação aos 
conselhos para que eles se “abstenham de 
realizar despesas com festividades, eventos 
comemorativos, lanches e refeições para 
servidores, conselheiros e convidados, 
presentes, brindes e outras congêneres, 
incompatíveis com as finalidades institu-
cionais da entidade”.

Deste modo, o valor orçamentário destinado 
à execução da solenidade de janeiro será 
revertido em ações de valorização profis-

Novidades no Mérito Farmacêutico
Transparência
Mesmo antes da nova determinação 
do Tribunal de Contas da União, o 
CRF/MG já promovia seus eventos de 
forma cuidadosa, pautados sempre 
nos princípios da Administração Pública 
e obedecendo todos os parâmetros 
legais para a sua realização. O diretor 
tesoureiro reiterou o zelo com que 
a entidade cuida do patrimônio da 
categoria, sendo referência de licitude 
para outras autarquias no País. “Temos 
uma equipe especializada em Adminis-
tração Pública, que garante a licitude 
de todos os contratos do CRF/MG. Essa 
excelência já foi reconhecida diversas 
vezes pelos próprios auditores do 
Conselho Federal de Farmácia, que todos 
os anos auditam e aprovam as contas 
do Conselho de Minas e o indicam como 
um dos modelos, no País, na aplicação 
correta dos recursos da categoria. O 
que estamos fazendo, agora, é dar mais 
um passo no sentido da racionalização 
das despesas, atendendo, de pronto, 
todas as novas exigências do Tribunal de 
Contas da União”.

Marcos Luiz de Carvalho lembra ainda 
que, em 2014, o CRF/MG lançou o 
serviço de transparência pública no 
site da instituição. É um espaço para a 
consulta de documentos relevantes à 
atividade da Farmácia em Minas Gerais, 
no qual estão disponíveis as atas das 
reuniões de diretoria, reuniões plenárias, 
portarias e ordens de serviço de todo o 
ano. O objetivo é que os farmacêuticos 
e a sociedade possam acompanhar 
pela internet as decisões financeiras e 
administrativas do CRF/MG. O acesso às 
informações é feito de forma rápida, pelo 
site www.crfmg.org.br, link “Informação & 
Serviço”, “Transparência Pública”.

sional, como campanhas publicitárias e mobilizações de rua 
desenvolvidas ao longo do ano. “Entendemos que a melhor maneira 
de mostrar a essencialidade do farmacêutico para a sociedade é 
indo até ela, seja por meio da publicidade, seja por meio de ações 
de conscientização. E o farmacêutico merece ser reconhecido e 
valorizado todos os dias, não apenas em janeiro”, destacou o diretor 
tesoureiro Marcos Luiz de Carvalho.

Segundo o diretor, outra mudança é a transferência de data da 
entrega das medalhas para os farmacêuticos que se destacaram em 
suas áreas de atuação. Seguindo o calendário do Conselho Federal 
de Farmácia, que há dois anos tem realizado suas homenagens no 
dia 25 de setembro, quando comemora-se o Dia Internacional do 
Farmacêutico, o CRF/MG também fará a entrega da comenda do 
Mérito Farmacêutico no mesmo período, durante um ato ofi cial.

 “Lidamos com o patrimônio de uma categoria formada por mais de 
20 mil pessoas. A cada dia que passa, o CRF/MG caminha no sentido 
da moralização dos investimentos e das despesas, buscando sempre 
os melhores serviços ao menor custo possível. Enquanto diretores, 
nosso compromisso é fazer com que a categoria receba de volta, em 
serviços, benefícios, valorização e fortalecimento, tudo o que investe 
fi nanceiramente no seu conselho de classe”, ressaltou Marcos Luiz.
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O Conselho Federal de Farmácia publicou, no dia 31 de outubro, 
a Resolução 604/14, que altera o regulamento eleitoral dos 
conselhos regionais. A nova regra estabelece que as eleições, 
ocorridas nos anos ímpares, de dois em dois anos, deverão 
ser realizadas exclusivamente pela internet em todo o Brasil. 
A prática já foi implantada no CRF/MG, com sucesso, desde a 
última eleição, em 2013.

A par ticipação do farmacêutico está condicionada ao 
recebimento da senha individual de votação, que é entregue 
pelos Correios no endereço que o profissional cadastrou 
no seu conselho de classe. Por isso, é fundamental manter 
os dados atualizados. Se houver qualquer inconsistência 
de informações, a senha não chegará corretamente e o 
profi ssional será impedido de votar.

O presidente Vanderlei Machado alerta que a votação é 
obrigatória, segundo determina a Resolução 604/14. E que 
o farmacêutico que não participar e não justificar a ausência 
dentro de 60 dias após as eleições está sujeito a uma multa de 
50% do valor da anuidade. “É tudo o que nós não queremos. 
A votação é pela internet, pode ser feita de qualquer lugar, de 
maneira prática, segura e rápida. Basta que o farmacêutico 
fique atento aos procedimentos necessários, mantendo os 
dados atualizados e participando dos processos nos dias 
defi nidos”, esclareceu. De acordo com o presidente, o CRF/MG 
já iniciou uma campanha de atualização de dados, que deve ser 
feita na Área do Farmacêutico, no site.

Vanderlei Machado ressaltou que o processo é aberto a todos 
os profissionais devidamente inscritos e regulares. Além do 
direito ao voto, eles também podem se candidatar aos cargos 
de diretor, conselheiro regional e conselheiro federal. “O 
CRF/MG é a casa do farmacêutico e está aberto a todos os que 
quiserem buscar melhorias para a profissão. A disputa pelos 
cargos faz parte da democracia e vencerão aqueles que mais 
representarem os desejos da categoria”.

Eleição
Segundo a Resolução 604/14, o voto é obrigatório aos 
farmacêuticos regularmente inscritos e adimplentes no 
CRF/MG, com até 70 anos de idade. A eleição ocorrerá por 48 
horas ininterruptas, pela internet, em processo coordenado 
pelo CFF.

Cadastro eleitoral:
farmacêuticos devem manter seus dados atualizados
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Formas de pagamento da anuidade

O Conselho Federal de Farmácia publicou, no dia 27 de 
novembro, a Resolução 606/14, que estabelece as anuidades 
para o ano de 2015. O reajuste, de 6,34%, foi calculado com 
base na previsão da inflação acumulada no ano anterior, 
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 
Com isso, a anuidade para o farmacêutico, pessoa física, será 
de R$428,39. A mesma alíquota de 6,34% foi aplicada sobre 
os valores pagos nas sete faixas de pessoas jurídicas. Segundo 
o Conselho Federal de Farmácia, o reajuste compatível com as 
perdas da infl ação é o mínimo exigido pela Lei 12.514/2011.

Os profi ssionais poderão optar pelo pagamento total do valor ou 
pelo parcelamento. Os farmacêuticos que fi zerem o pagamento 
do valor integral da anuidade até 31 de janeiro receberão 10% 
de desconto. Até 28 de fevereiro, o desconto é de 5% e, até 
31 de março, os profissionais poderão realizar o pagamento 
sem multas e juros. Outra opção é a divisão do valor em cinco 
vezes sem juros, com vencimento da primeira parcela em 31 de 
janeiro. Neste caso, as boletas dos meses seguintes poderão 
ser emitidas a partir de 1º de fevereiro, também pelo site do 
CRF/MG.

Segundo o diretor tesoureiro Marcos Luiz de Carvalho, os profi s-
sionais devem ficar atentos aos prazos determinados. Se o 
pagamento for efetuado após o vencimento, 31 de março, e a 
opção do parcelamento não tiver sido feita até 31 de janeiro 

É com o valor da anuidade que o CRF/MG 
financia suas atividades de orientação 
profissional e fiscalização das atividades 
farmacêuticas em Minas Gerais. De acordo 
com o diretor Marcos Luiz de Carvalho, a 
instituição tem como diretriz a reversão 
do valor investido pelos farmacêuticos na 
prestação de serviços de qualidade para 
a categoria em todo Estado. Alguns dos 
principais projetos são a oferta de capaci-
tação profi ssional gratuita e de alto nível, e 
o desenvolvimento de campanhas de valori-
zação profissional perante a sociedade, 
gestores e outros profi ssionais de saúde.

Em 2013, o CRF/MG encontrou outra 
maneira de fazer voltar para o farmacêutico 
parte do investimento feito por ele em 
sua instituição de classe. O Profarminas, 
Programa de Benefícios ao Farmacêutico 
de Minas Gerais, tem oferecido condições 
exclusivas em uma série de produtos e 
serviços a todos os profissionais regular-

Anuidade terá 5% de desconto 
para pagamento até 28 de fevereiro

Profarminas transforma anuidade em benefícios

de 2015, será acrescida multa de 20% ao valor 
da anuidade, nos termos do artigo 22 da Lei 
3820/60, e juros de mora de 12% ao ano. Os 
parcelamentos efetuados após 31 de janeiro terão 
as parcelas a vencer após 31 de março acrescidas 
de multas e juros.

Congelamento de taxas
Para evitar novos custos para o farmacêutico 
em 2015, a diretoria do CRF/MG propôs o 
congelamento dos valores das diversas taxas 
cobradas pelos procedimentos administrativos 
da instituição, medida que foi aprovada pelo 
plenário. Segundo Marcos Luiz, estes são os 
únicos momentos em que os Conselhos Regionais 
de Farmácia podem optar por reajustar ou não 
as tabelas. “O CRF/MG entende que a profi ssão 
farmacêutica ainda possui muitos desafios a 
serem superados para garantir que o profi ssional 
receba uma remuneração compatível com a 
importância do serviço que presta à população. 
Se não é possível evitar o aumento do valor da 
anuidade, ainda que seja somente a reposição das 
perdas com a infl ação, decidimos evitar o reajuste 
nos valores das taxas internas”, afi rmou o diretor.

ATÉ

DE  JANEIRO

31
ATÉ

DE  FEVEREIRO

28
ATÉ

DE  MARÇO

31
DE  JANEIRO

31 10%
DE DESCONTO
Para o pagamento integral DE  FEVEREIRO

28 5%
DE DESCONTO DE  MARÇO

31 SEM
MULTA

E JUROS

Parcelamento 
de 5 vezes,
com vencimento da 
primeira parcela em 

31 de janeiro

mente inscritos no CRF/MG. As vantagens incluem descontos em 
cursos de especialização e idiomas, consultoria, consórcios, plano 
de saúde, além da compra de eletrônicos, jóias e mobiliários. Os 
benefícios se estendem também aos dependentes dos farmacêu-
ticos, que podem vivenciar experiências únicas em complexos de 
lazer, programas de viagens e intercâmbios, spa e salões de beleza. 
Atualmente, o Programa possui 33 empresas conveniadas.

“O pagamento da anuidade é obrigatório por lei e o farmacêutico 
só pode exercer a profi ssão se estiver em dia com o seu conselho 
de classe. Portanto, entendemos que é dever do CRF/MG oferecer 
alternativas para que o profi ssional receba de volta, ainda que indire-
tamente, parte do investimento feito na sua instituição”, afirmou 
Marcos Luiz de Carvalho.

O diretor destacou a transparência e seriedade com que os convênios 
são fi rmados. “Antes de fechar a parceria, o departamento jurídico do 
CRF/MG analisa uma série de documentos da empresa para garantir 
a concessão do benefício aos farmacêuticos regulares. Fazemos 
tudo dentro da maior transparência e obediência aos princípios da 
Administração Pública, pois o CRF/MG é uma autarquia que zela pelos 
interesses de milhares de profi ssionais”.

| Farmácia Revista |10 | Novembro - Dezembro 2014 | 11



| Farmácia Revista | | Novembro - Dezembro 2014 | 1312

GestãoGestão

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO 3º TRIMESTRE 2014

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG
BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2014
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Farmácia hospitalar deverá ter
farmacêutico durante horário integral

A partir de 1º de janeiro de 2015, as farmácias privativas 
de hospitais públicos e privados deverão dispor dos 
serviços de assistência farmacêutica integral durante 
todo o seu horário de funcionamento. Desta forma, a 
renovação da Certidão de Regularidade (CR) de 2015 
só será liberada mediante a declaração de assistência 
farmacêutica em horário integral, com a devida presença 
de quantos responsáveis técnicos (RT) forem necessários.

A exigência foi imposta pela Lei 
13.021/14, que entrou em 
vigor em sua totalidade no 
dia 9 de dezembro. O artigo 
8º da Lei determina que as 
farmácias hospitalares estão 
condicionadas às mesmas 
exigências legais previstas para 
as farmácias não privativas em 
relação à instalação, equipa-
mento, direção e desempenho 
técnico dos farmacêuticos, 
além do registro no Conselho 
Regional de Farmácia. Além da Lei 
13.021/14, a presença de RT nas 
farmácias hospitalares também já era 
uma determinação da Resolução 556/11, 
do CFF, e uma recomendação da Portaria 
4.283/2010, do Ministério da Saúde.

Em Minas Gerais, a medida vale para todos os estabe-
lecimentos registrados no CRF/MG como farmácias 
hospitalares, inclusive os que declaram não possuir 
farmacêutico como responsável técnico. Segundo o 
presidente Vanderlei Machado, estes estabelecimentos 
conseguiram, na Justiça, uma liminar que garante o 
seu funcionamento mesmo sem a presença de um 
profissional habilitado. “A falta de uma legislação clara 

e objetiva, como Lei da Farmácia, abria precedentes 
para que algumas unidades recorressem à Justiça a 
fim de serem isentadas da presença obrigatória do 
farmacêutico. O CRF/MG nunca concordou com isso. 
Agora, com a aprovação da Lei 13.021/14, temos o 
respaldo necessário para determinar que o farmacêutico 
preste a efetiva assistência durante todo o horário de 
funcionamento de todas as farmácias”, destacou.

Para Vanderlei Machado, a exigência de 
RT a partir de 2015 vai aquecer o 

mercado. “Além da qualidade e 
segurança do serviço prestado 

aos pacientes, a medida 
ab r e  n ovo s  p o s t o s  d e 
trabalho. Para as farmácias 
hospitalares continuarem 
funcionando, elas terão que, 
obrigatoriamente, manter 
farmacêuticos durante todo 

o horário de funcionamento. 
Isso cer tamente vai gerar 

mais emprego para os nossos 
colegas”, comemorou.

O presidente reafirmou que a presença do 
farmacêutico vai muito além do cumprimento de uma 
exigência legal. “O farmacêutico promove a racionali-
zação do uso de medicamentos, otimizando a eficiência 
terapêutica na avaliação multidisciplinar, e instituindo as 
ações de farmacovigilância e acompanhamento clínico. 
Em todos os pontos, o benefício primordial da presença 
do farmacêutico no ambiente hospitalar é no aumento 
da segurança, recuperação e promoção da saúde do 
paciente”, concluiu.

Procure seu farmacêutico
e encontre bem-estar
Em 2014, o CRF/MG lançou uma campanha de valorização em que os personagens são os próprios farmacêuticos. 
Eles demonstram que ser farmacêutico vai além dos limites profissionais, estabelecendo uma relação com seus clientes 
pautada na confiança, amizade e respeito mútuo. 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.

Meu nome é Marcelo Miguel Pimenta de Figueiredo e 
sou natural de Capelinha/MG. No começo de 1918, meu 
bisavô, Sebastião Pimenta de Figueiredo, formou-se 
em Ouro Preto. Quando voltou para Capelinha, criou a 
primeira farmácia da cidade, a Drogaria Pimenta.

Nessa época, meu avô me contava que o farmacêutico 
era praticamente o médico da cidade, pois ele receitava 
de tudo. Depois de um longo tempo, meu bisavô faleceu, 
passando a farmácia para o meu avô, Heraldo Pimenta 
de Figueiredo. Ele foi balconista por mais de 35 anos e 
conseguiu pelo Conselho de Farmácia sua carteira de 
oficial de farmácia, porque, na época, a lei 3820/60 
permitia esse tipo de registro em casos específicos.

Meu pai, Maraldo Pimenta de Figueiredo, conhecido na 
cidade de Capelinha pelo apelido de Nacha, começou 
a trabalhar com meu avô aos 12 anos de idade na 
drogaria, quando começou a se apaixonar pela empresa. 
Ele atuava como proprietário e balconista e alcançou o 
sucesso na cidade. As pessoas passavam a procurá-lo 
para qualquer coisa, já que ele era muito querido. E, 
devido ao seu carisma e atenção, conquistou a confiança 
de todos.

Vendo meu pai e meu avô trabalhando e se dedicando, 
com muito amor e carinho para com seus clientes, me 
apaixonei pela profissão e me formei em Farmácia, 
dando continuidade à Drogaria Pimenta. Nosso foco, hoje 
e sempre, é tratar nossos clientes com muita dedicação, 
como meus heróis fizeram. Hoje, a nossa Drogaria tem 
96 anos, já é quase centenária!

Marcelo Miguel Pimenta de Figueiredo
Farmacêutico de Capelinha/MG

talento de gerações

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

Foto: Arquivo pessoal

Marcelo seguiu os passos do pai e do avô e cuida, com carinho, 
da drogaria centenária da cidade de Capelinha

Foto: Arquivo pessoal
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Vanessa Grazziotin, também farmacêutica, presidiu 
a Comissão Mista de Parlamentares

Mais uma vitória!
MP 653/14 perde validade por decurso de prazo

Foram cinco meses de tensão até que os farmacêuticos de todo o 
Brasil pudessem respirar aliviados. A Medida Provisória (MP) 653/14, 
editada pela presidente Dilma Rousseff juntamente com a Lei 
13.021/14, perdeu a validade por decurso de prazo. Ela deveria ter 
sido votada pela Comissão Mista de Parlamentares e pelos plenários 
da Câmara e do Senado até 8 de dezembro, o que não aconteceu.

A questão chegou a ser colocada em pauta várias vezes, mas não 
foi apreciada por falta de acordo entre farmacêuticos, parlamen-
tares e representantes do comércio varejista. Com o fim do prazo 
para a votação, a MP perdeu a sua eficácia e a lei que transforma 
as farmácias em estabelecimentos de saúde passou ser aplicada 
na íntegra em todos os estabelecimentos farmacêuticos do País, 
independente de seu porte ou localização. É uma importante vitória 
para os profissionais, que desde agosto - quando foi editada a MP 
653/14 - viveram a angústia de ver ameaçados os seus postos de 
trabalho e a prestação de assistência farmacêutica obrigatória à 
população.

Entre outras propostas, o relatório de emendas à MP previa que 
a responsabilidade técnica do farmacêutico poderia ser substi-
tuída por técnico, prático ou oficial de farmácia, e até mesmo pelo 
proprietário, independente da sua formação profissional. O relatório 
também propunha a assistência farmacêutica remota, pelo telefone 
ou internet, nos momentos após as oito horas de trabalho diárias do 
farmacêutico, e aos feriados e finais de semana. Se aprovadas, as 
medidas poderiam provocar a demissão em massa de profissionais, 
além da redução da oferta do cuidado farmacêutico ao paciente.

Segundo o presidente Vanderlei Machado, que esteve em Brasília 
acompanhando grande parte das reuniões em que o relatório foi 
discutido, as propostas foram claramente articuladas por parlamen-
tares que tiveram suas campanhas financiadas por grandes 
empresas do setor farmacêutico. “Durante todo o tempo em que a 
MP esteve para ser votada, era claro o interesse dos grandes grupos 
de comércio varejista de medicamentos que já fazem a assistência 
remota hoje, inclusive em Minas Gerais, por força de liminar e sem a 
anuência do CRF/MG”, ressaltou Vanderlei Machado.

Queda de braço
Apesar da vitória, o clima ainda é de cautela. Segundo o presidente 
Vanderlei Machado, a expectativa é que os representantes do setor 
varejista se movimentem no sentindo de fazer nova manobra para voltar 
o assunto à pauta em 2015, seja pelo Executivo ou pelo Legislativo.

Ele lembrou que o substitutivo do deputado Ivan Valente foi aprovado 
na Câmara por unanimidade, em setembro, somente depois de ter sido 
protocolado junto à mesa diretora da Casa um documento assinado 
conjuntamente pelos líderes partidários, entidades representativas 
dos farmacêuticos e os representantes do comércio farmacêutico. 
“Inclusive, todos esses agentes comemoraram juntos, publicamente, 
a aprovação do substitutivo. Entretanto, os empresários fizeram uma 
costura paralela para tentar garantir que seus interesses prevale-
cessem de outras maneiras”, condenou.

“Por isso precisamos continuar mobilizados. O simples fato de terem 
contrariado o acordo que assinaram conosco, meses atrás, indica que 
vão continuar insistindo. Os absurdos que eles propuseram só não 
foram adiante porque nós, farmacêuticos, mantivemos uma mobili-
zação permanente e vigilante no Congresso e nas redes sociais”, 
avaliou Vanderlei.

“A lei da farmácia surgiu para 
transformar farmácias e drogarias em 
estabelecimentos de saúde destinados 
a prestar assistência farmacêutica e à 
saúde. Como é possível cumprir esse 
papel sem o agente principal dessa 

transformação, que é o farmacêutico? 
Era como um avião decolar sem piloto.”

Vanderlei Machado
Presidente do CRF/MG

Nota de repúdio do CNS foi anexada à MP 653/14
O Conselho Nacional de Saúde (CNS) protocolou junto à 
Secretaria-Geral da Presidência do Senado uma nota de 
repúdio à Medida provisória 653/14. O documento foi 
anexado à MP no dia 24 de novembro e passou a fazer parte 
dos relatórios que acompanham a matéria.

Na nota, assinada pelo secretário Executivo do CNS, José 
João Lanceiro da Palma, a instituição afirma que a venda de 
medicamentos sem as devidas orientações farmacêuticas 
poderá acarretar vários problemas de saúde à população. 
Um deles seria a banalização da venda de medicamentos, 
por meio de sua transformação em mercadorias sujeitas 
exclusivamente às normas de mercado – e não de saúde – 
e sua exposição às estratégias mercadológicas, a exemplo 
das campanhas publicitárias. O documento afirma ainda 
que, se aprovada, a MP representaria a negação de todas 
as políticas públicas instituídas na área da saúde, em 
especial as que buscam organizar e promover a assistência 
farmacêutica nos setores públicos e privados.

Ao classificar as emendas como “retrocessos 
inadmissíveis”, o presidente do CRF/MG 
afirmou que elas contrariavam pratica -
mente todas as conquistas adquiridas com 
a Lei 13.021/14. “A lei da farmácia surgiu 
para transformar farmácias e drogarias em 
estabelecimentos de saúde destinados a 
prestar assistência farmacêutica e à saúde. 
Como é possível cumprir esse papel sem o 
agente principal dessa transformação, que é 
o farmacêutico? Era como um avião decolar 
sem piloto”, criticou Vanderlei Machado.

Neste contexto, um dos grandes defensores 
da causa farmacêutica foi o deputado 
federal Ivan Valente, autor do substitutivo 
4385/94, da ex-senadora Marluce Pinto, 
que culminou na sanção da Lei 13.021/14. 
Como estratégia, ele liderou um grupo de 
parlamentares contrários à MP para obstruir 
a sessão de apresentação do relatório e 
pediu o cancelamento da sessão por falta de 
quórum. “Estava claro que a única maneira 
de inviabilizar a MP era deixá-la caducar. O 
comércio farmacêutico está interessado no 
lucro fácil e não no atendimento qualificado à 
população”, criticou Ivan Valente.

Ao considerar que no Brasil, historicamente, a 
assistência farmacêutica e a política relativa aos 
medicamentos, desde a sua produção, acondiciona-
mento, venda, utilização e fiscalização, constituem-se 
áreas críticas e desafiadoras para a saúde e para o 
SUS, o CNS aponta para uma urgência de estrutu-
ração dos estabelecimentos farmacêuticos que 
tendem a se transformar em estabelecimentos 
integrados à rede de saúde, garantindo as condições 
necessárias ao atendimento qualificado, diferenciado, 
resolutivo e seguro.

O documento afirma ainda que a falta do farmacêutico 
para esclarecer os usuários sobre os riscos de 
efeitos adversos e danos à saúde, particularmente 
na automedicação, descumpre a recomendação da 
Organização Mundial da Saúde sobre o uso racional 
de medicamentos de forma segura e segundo 
orientação de profissional habilitado.

Foto: CFF

Líderes farmacêuticos de todo o Pais se concentraram 
em Brasília para tentar evitar a aprovação da MP

Foto: CFF
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Vice-presidente Claudiney Ferreira 
participou dos protestos em BH

Manifestantes andaram pelas ruas da cidade e 
fizeram atos em frente às farmácias e drogarias

Manifestantes ocuparam o obelisco da 
Praça 7, um dos marcos da capital

O curso de farmácia da Faculdade Pitágoras de Poços 
de Caldas também participou, em 19 de novembro

Na Praça Senador José Bento, em Pouso 
Alegre, farmacêuticos se mobilizaram em 

prol da categoria, em 19 de novembro

No dia 25 de novembro, farmacêuticos de Uberaba 
protestaram contra a Medida Provisória

Pressão de farmacêuticos impede aprovação de relatório

Durante todo o período em que a Medida Provisória esteve para ser votada, farmacêuticos e estudantes de todo o País 
se uniram e foram às ruas protestar. Em Minas Gerais, foram feitas várias manifestações em novembro. A primeira 
ocorreu simultaneamente em 10 cidades, no dia 19. Só em Belo Horizonte, o movimento reuniu cerca de 100 pessoas 
em uma passeata pelo hipercentro da capital. O protesto começou na sede do CRF/MG, no bairro Floresta, e seguiu 
pelo Viaduto Santa Tereza, um dos cartões postais da cidade, em direção à Praça Sete de Setembro e à Praça da 
Rodoviária. Vestidos de branco e cantando gritos de ordem, os manifestantes entregaram folhetos à população para 
esclarecer sobre os riscos que envolvem a aprovação da medida.

Além das manifestações de rua, os profissionais também se mobilizaram pelas redes sociais. Incentivados pelo  
CRF/MG, que forneceu a lista de email de todos os deputados e senadores do Congresso, os farmacêuticos encami-
nharam uma mensagem padrão pedindo que a MP fosse reprovada. A mesma mobilização ocorreu pelo Facebook, 
cujas mensagens de conscientização alcançaram 1.592 compartilhamentos e 186.583 visualizações. Para ajudar 
nos protestos, o CRF/MG disponibilizou modelos de faixas, cartazes e folhetos. O material continua disponível para 
download no site do Conselho.

Para o vice-presidente Claudiney Ferreira, os movimentos de rua demonstraram a força da categoria. “Conseguimos 
mostrar para os empresários e a população o quanto essa Medida Provisória é prejudicial. Vamos continuar mobili-
zados e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que isso não seja mais cogitado”, afirmou.

CRF/MG disponibiliza estatísticas sobre farmacêuticos
Um dos argumentos utilizados pelos parlamentares favoráveis à MP 653/14 era a de que não existem 
farmacêuticos suficientes para atuar em todos os estabelecimentos do Brasil, principalmente nos lugares mais 
remotos. Para contestar essa afirmação, o CRF/MG disponibilizou, em seu site, estatísticas sobre o número 
farmacêuticos legalmente inscritos e habilitados em cada cidade. Além do dado geral, a consulta também informa 
a relação entre o número de farmacêuticos e o número de habitantes por município, indicando que, atualmente, 
há profissionais suficientes para prestar a devida assistência farmacêutica que a população precisa e merece. As 
estatísticas são de 2014 e não ainda não levam em conta as centenas de futuros profissionais que serão formadas, 
nos próximos meses, nas instituições de ensino superior de Farmácia em atividade em Minas Gerais. 

Manifesto realizado por alunos e professores 
da Unipac de Barbacena, na Jornada da 

Farmácia, no dia 19 de novembro

Em Betim, a manifestação contra a MP 653/14 
foi na Praça Tiradentes, em 19 de novembro

Professores e acadêmicos do 10o período do curso 
de Farmácia Universidade de Itaúna também 

se manifestaram, no dia 24 de novembro

No calçadão da Rua Halfeld, farmacêuticos de Juiz 
de Fora realizaram protesto no dia 19 de novembro

Em Muriaé, a Associação de Farmacêuticos também 
se mobilizou contra a MP, no dia 19 de novembro

Em Ouro Preto, os alunos da UFOP protestaram 
contra a MP com ações pela cidade

Em Viçosa, 19 de novembro, o diretor e tesoureiro, 
Marcos Luiz de Carvalho, participou de ação contra a MP 

653/14 com a participação de profissionais da cidade

No dia 3 de dezembro, o CRF/MG e o 
Sinfarmig realizaram nova manifestação 

em Belo Horizonte, na Praça Sete

Manifestação 
no Facebook:
1.592 compartilhamentos

4.689 curtidas

186.583 visualizaçõesAcesse as estatísticas: www.crfmg.org.br > Institucional > Estatísticas > Farmacêuticos por GRS

*As fotos da mobilização no interior foram enviadas pelos próprios famacêuticos.
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Posicionamento ofi cial do Fórum Nacional 
de Luta pela Valorização Profi ssional

“O ano de 2014 foi marcado por duas notícias antagônicas 
e defi nidoras para a profi ssão farmacêutica. A primeira foi 
a aprovação pelo Senado da Lei 13.021, sancionada em 
agosto. A segunda, a edição da Medida Provisória nº 653. 
Considerada avançada pelo seu grande alcance sanitário 
e social, a Lei muda o conceito de farmácia no Brasil, 
transformando-a em unidade de prestação de assistência 
farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária 
individual e coletiva, e assegura a atuação do farmacêutico 
nos estabelecimentos. Já a MP praticamente inviabiliza a 
aplicabilidade da Lei, não fosse, entre outros fatores, a ação 
coordenada e decisiva empreendida pelo Fórum Nacional 
de Luta pela Valorização da Profi ssão Farmacêutica, o que 
resultou no desfecho da MP: a sua não votação por decurso 
de prazo. Ou seja, a Medida Provisória caducou.

Constituído pelo Conselho Federal de Farmácia/Comissão 
Parlamentar (CFF), Federação Nacional de Farmacêuticos 
(Fenafar), Federação Interestadual de Farmacêuticos 
(Feifar), Associação Brasileira de Educação Farmacêutica 
(Abef) e Executiva Nacional de Estudantes de Farmácia 
(Enefar), o Fórum, criado em 2014, é a instância mais 
representativa de nossa profi ssão e foi criada com vistas 

A palavra é sua
“Um absurdo! Existe 
consultório sem 
médico? Não! Então 
por que farmácia sem 
farmacêutico? Tem 
que ter, 24 horas por 
dia, um farmacêutico 
lá para o bem do 
ser humano. É 
uma loucura o que 

estão querendo fazer! É uma vergonha!”
Maria de Lourdes de Souza
Aposentada

“Um retrocesso 
explícito! 
Inaceitável tanto o 
Senado quanto a 
nossa presidenta 
Dilma Rouseff  
sancionarem uma 
lei e depois irem 
contra! Isso não 
condiz com um 

Congresso que se diz preocupado com a saúde 
da população brasileira. Mais uma vez, o 
lucro, os interesses comercial/mercadológico 
se sobrepõem à saúde da população.”
Junia Dark Vieira Lelis
Diretora do Sinfarmig

“Discordo totalmente dessa 
MP. O técnico em farmácia 
não é farmacêutico. Todos 
sabem que o farmacêutico 
é essencial para o paciente. 
É só ver os dados. De 2002 a 
2014 a média de intoxicação 
medicamentosa diminuiu 
consideravelmente, porque 
tinha um farmacêutico lá, 

para dispensar corretamente o remédio, para auxiliar.”
Emanuelle Moreira Ferreira
Estudante

E mais: o Fórum não baixou as suas bandeiras 
durante todo esse período. Usou de estratégias 
bem sucedidas para sensibilizar (e pressionar) os 
deputados e senadores e para atingir a sociedade. 
Foi uma luta árdua, ininterrupta.

Reuniões que vararam o dia e entraram pela noite, 
mobilizações junto aos profissionais e acadêmicos 
de Farmácia, passeatas pelas ruas das cidades, 
discussões acaloradas, discursos nas mais diferentes 
tribunas, lutas renhidas.

Tudo foi feito de forma coordenada e sob a égide 
da união, com vistas à derrota do parecer da MP ou 
adiamento de sua votação. CONSEGUIMOS! Ainda 
que outras vozes divergentes do Fórum tentassem 
construir uma luta divergente, paralela à nossa e 
pautada na radicalização, a MP caducou.

Ressaltamos que esta vitória não deve signifi car a 
interrupção da luta. Todos os nossos esforços, agora, 
serão no sentido de viabilizar um amplo debate 
político à luz da proposta histórica de farmácia como 
unidade de saúde e de levar à aplicabilidade a Lei 
13.021/14.

“Estava passando 
pela Praça Sete 
quando vi a 
manifestação. Não 
sabia que estão 
querendo tirar o 
farmacêutico da 
farmácia. Sempre 
que vou comprar 
um medicamento, 

pergunto pelo farmacêutico. Ninguém sabe 
explicar sobre o efeito daquele remédio. As 
farmácias têm que valorizar esse profi ssional, já 
que é um direito nosso poder conversar com ele.”
Maria da Graça Abreu
Aposentada

“Essa MP é um 
absurdo! Uma falta 
de respeito com 
todos os estudantes 
e profi ssionais 
farmacêuticos. 
Eu tenho muito 
medo que ela 
volte, porque se 
isso acontecer, 

vamos todos fi car prejudicados.”
Amanda Cristine Almeida de Oliveira 
Estudante

“Me sinto indignada só de saber 
da existência de uma MP como 
essa! Farmácia sem farmacêutico 
é como uma torneira sem água. 
Não serve para nada! Tenho 
30 anos de profi ssão e sei que 
o povo tem nos procurado. 
Tenho muitos anos de estudos 
sobre a Farmácia, como que 
todo esse meu estudo foi em 

vão? Como assim vai ser removido da noite para o dia? 
Anos de estudo para ser trocada por um técnico que 
fez um cursinho em um fi nal de semana? A população 
está sendo roubada! Negligenciada! Um absurdo!”
Rosana Silva Nascimento 
Farmacêutica de Belo Horizonte

a fortalecê-la e a reiterar a autoridade técnica do 
farmacêutico. O Fórum é, por assim dizer, a tradução 
da alma farmacêutica e o bastião da profissão em 
suas lutas.

A sua criação, pautada na união das represen-
tações farmacêuticas, foi fundamental para o destino 
que teve a MP 653/14: a perda de sua validade 
por decurso de prazo. É que a Comissão Mista que 
apreciaria e votaria o Parecer da MP teve até o dia 
8 de dezembro como prazo para votar o texto do 
relator, o que não aconteceu. Sendo assim, a matéria 
deixa de tramitar, ou seja, deixa de ir aos Plenários 
das duas casas legislativas por decurso de prazo.

O mérito do Fórum foi trazer para o centro dos 
debates a grandeza da Lei 13.021 e a possível 
derrocada da saúde pública, caso a MP fosse 
aprovada na forma como se encontrava. Ou seja, 
mantendo o famigerado ar tigo 3º da Medida 
Provisória, que desobrigava as pequenas farmácias e 
drogarias a manter o farmacêutico como seu respon-
sável técnico.

O Brasil conta, já neste mês de dezembro de 2014, 
com 200 mil farmacêuticos. Este exército do bem quer 
transformar para melhor a saúde deste País, por meio 
dos seus cuidados profissionais. Todo este processo de 
mudança passa pela verdade inquestionável de que a 
farmácia é uma unidade de saúde e deve estar à respon-
sabilidade exclusiva do farmacêutico. E esta verdade 
está sacramentada na Lei 13.021/14, que queremos ver 
implantada.

De tudo o que arrebanhamos para nos nutrirmos nesta 
luta tão dura, salientamos a fé e o sonho. A fé nos manteve 
de pé, e o sonho fez-nos concentrar no que é verdadeira-
mente nosso – de nossa profi ssão farmacêutica. E, aqui, 
lembramos o poeta Fernando Pessoa, que disse: “Matar o 
sonho é matarmo-nos. É mutilar a nossa alma. O sonho é 
o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e 
inexpugnavelmente nosso”.

Então, colegas farmacêuticos, sigamos unidos e 
sonhando este mesmo sonho: o da profi ssão farmacêutica 
forte cujos serviços podem ser acessados universal e 
irrestritamente pela população brasileira.”

político à luz da proposta histórica de farmácia como 
unidade de saúde e de levar à aplicabilidade a Lei 
13.021/14.

derrocada da saúde pública, caso a MP fosse 
aprovada na forma como se encontrava. Ou seja, 
mantendo o famigerado ar tigo 3º da Medida 
Provisória, que desobrigava as pequenas farmácias e 
drogarias a manter o farmacêutico como seu respon-

irrestritamente pela população brasileira.”

Fonte: Fórum Nacional de Luta pela Valorização Profissional
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Interpretação de exames laboratoriais 
na farmácia comunitária

No dia 8 de novembro, o CRF/MG sediou mais um curso 
de capacitação profissional para os farmacêuticos e 
acadêmicos, em Belo Horizonte. Com o tema “Bases 
para interpretação de exames laboratoriais na farmácia 
comunitária”, o curso foi realizado em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e contou com 
a presença do delegado da entidade por Minas Gerais, 
Ivonaldo Aristeu Gardingo, como palestrante.

Ao iniciar o curso, o farmacêutico ressaltou a importância 
da capacitação e elogiou o interesse dos participantes. 
“Todo farmacêutico é habilitado, devido à sua formação, 
para atuar em todas as áreas da Farmácia. Mas, estar 
capacitado é diferente de estar apenas habilitado. O profi s-
sional que busca a especialização se torna tecnicamente 
embasado para ser responsável por áreas específicas, 
prestando o melhor serviço à população”. A importância 
dessa especialização também se aplica à interpretação 
dos exames laboratoriais, pois é a partir deles que quase 
70% das condutas clínicas são baseadas.

Segundo Ivonaldo, “os resultados são decisivos para o 
diagnóstico, prognóstico, triagem, tratamento e situação 
admissional e demissional”. Porém, são grandes os riscos 
quando ocorre a interpretação inadequada dos exames. 

Mais de 70 farmacêuticos acompanharam a palestra do delegado da SBAC/MG

“Quando acontecem erros, o clínico pode tomar decisões 
equivocadas e não tratar o paciente da maneira correta”. 
De acordo com ele, decisões clínicas, quando baseadas 
nos testes de laboratório que foram usados espécimes 
devidamente colhidos, identificados, realizados por 
processos bem definidos e controlados, são as mais 
adequadas.

Durante o curso, ele analisou os pontos críticos da 
análise de resultados laboratoriais, já que eles podem 
sofrer infl uências fi siológicas, patológicas e medicamen-
tosas. “Quando um paciente procura o farmacêutico 
nas farmácias e drogarias com alguma alteração nos 
exames, o profi ssional deve pensar como determinar as 
possíveis causas, quais os sintomas desse paciente e 
como realizar o atendimento primário da melhor forma 
possível”. Porém, Ivonaldo Gardingo alertou para as 
responsabilidades desse tipo de atendimento. “Se o 
farmacêutico se impõe como responsável no tratamento 
a partir da análise de exames laboratoriais na farmácia 
comunitária, ele se torna responsável pelo paciente 
e pelas consequências do atendimento. Por isso, é 
importante saber até onde chegar e qual a melhor hora 
de encaminhá-lo ao especialista”, ressaltou.

Também foram discutidos os pontos principais a serem 
seguidos na avaliação de exames de laboratório, além 
das principais dúvidas dos pacientes no momento 
da realização do exame. Segundo o farmacêutico, os 
questionamentos mais recorrentes são sobre o uso de 
medicamentos, vitaminas, os números de referência, 
exames de fezes e urina. O palestrante citou o exame 
de BhCG, realizado corriqueiramente como teste de 
gravidez, mas que pode alertar uma grave doença em 
homens. “Alterações no Beta HCG em pacientes do sexo 
masculino podem signifi car câncer de testículo”, disse 
Ivonaldo.

A palavra é sua

“Foi um curso muito 
válido, principalmente 

para mim, que trabalho 
em uma indústria 

farmacêutica para 
produção de diagnósticos. 

O tema tem tudo a ver 
com as minhas funções 

no serviço. A palestra 
englobou as principais 

patologias do dia a 
dia, o que traz uma 
aproximação à rotina do profi ssional farmacêutico.”

Viviane Marques Ferreira
Acadêmica de Farmácia de Belo Horizonte/MG

“O curso foi muito útil 
para quem atua em 
drogaria e está na ponta 
do atendimento aos 
pacientes. Devemos estar 
sempre capacitados 
para dar as informações, 
principalmente a respeito 
da avaliação de exames, 
que é uma grande 
demanda no local onde 
trabalho, localizado 

perto de uma Unidade de Pronto Atendimento.”
Sílvia Lopes Marques Brum
Farmacêutica de Belo Horizonte/MG

“Adorei a capacitação. 
O palestrante explica o 
conteúdo muito bem, de 
maneira clara e objetiva. O 
tema mostra que cada vez 
mais o farmacêutico deve 
se mostrar um profi ssional 
dinâmico e estender 
suas atribuições para 
além do conhecimento 
sobre apenas os 
medicamentos. Se 

o paciente chega com dúvidas na farmácia ou 
drogaria sobre exames, precisamos estar capacitados 
e prontos para atender também essa demanda.”
Natália Anício Cardoso
Farmacêutica de Belo Horizonte/MG

CRF/MG realiza 
I Seminário de 

Farmácia Hospitalar
No dia 29 de novembro, foi a vez de farmacêuticos e 
acadêmicos se reunirem na sede do CRF/MG para discutir 
os desafi os e diretrizes da farmácia hospitalar, assunto que 
norteou o I Seminário de Farmácia Hospitalar de Minas Gerais. 
O evento contou com a exposição de cases de farmacêuticos 
que atuam em conhecidos hospitais de Belo Horizonte.

O seminário foi divido em três temas: acompanhamento 
farmacoterapêutico, evolução farmacêutica e assistência 
farmacêutica integral, na qual foram debatidos os desafios 
impostos pela Lei 13.021/14, que transforma farmácias em 
estabelecimentos de saúde. Após a apresentação de cada 
tema, foram feitos debates em que os palestrantes respon-
deram as perguntas dos participantes.

Uma das palestrantes foi a farmacêutica Camila Melo 
Ribeiro, representando o hospital Risoleta Neves. Ela exaltou 
a importância do farmacêutico clínico para os hospitais, 
sobretudo no âmbito ambulatorial. “Estamos conseguindo 
agora, no Brasil, o que almejamos desde 1979, quando se falou 
pela primeira vez em farmácia clínica. Esse trabalho, apesar de 
difícil, por demandar uma interlocução multiprofi ssional, agrega 
valor ao resultado fi nal, que se torna, em maioria, positivo para 
o hospital e os pacientes”. Além da farmacêutica, a acadêmica 
Mirella Monique Lana Diniz também falou da sua experiência 
como estagiária do hospital, complementando as discussões 
iniciadas por Camila.

Representando o hospital Vila da Serra, a farmacêutica Thaís 
Cristina Faria Moreira Gomes apresentou o case da farmácia 
clínica da instituição com foco na atuação em UTI para 
adultos. Em sua apresentação, Thaís enfatizou a importância 
do acompanhamento farmacêutico, frisando que “problemas 
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relacionados a medicamentos foram definidos 
como um dos mais causadores de resultados 
clínicos negativos”. Segundo a farmacêutica, 
após a implementação da farmácia clínica no 
hospital, toda a área de farmacologia está 
sob responsabilidade do setor, e não mais do 
médico, como acontecia anteriormente. “Hoje, 
os outros profissionais de saúde não abrem 
mão da presença do farmacêutico em todas as 
etapas de assistência ao paciente”, comentou 
Thaís.

A farmacêutica Marina Inácio Coimbra, do 
hospital Neocenter, falou sobre a conduta 
farmacêutica referente à UTI pediátrica e 
neonatal. A farmacêutica lembrou a importância 
de se conhecer bem o tipo de paciente que 
será atendido, otimizando o atendimento. “Na 
área em que trabalho, meus pacientes são 
crianças que fazem uso, em média, de dez 
medicamentos, e recém-nascidos prematuros 
e instáveis de dados vitais. Como são casos 
muito específicos, nós classificamos os internos 
por nível de risco, que definem a frequência das 
corridas de leito”, explicou.

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos 
Controlados, o SNGPC, já faz parte da rotina de 
farmacêuticos comunitários há sete anos. Desde a sua 
implementação, o sistema de informação em vigilância 
sanitária, utilizado para realizar o controle e monitora-
mento da movimentação de medicamentos sujeitos ao 
controle especial, conta com cerca de 60 mil farmacêu-
ticos credenciados. Apesar de ser obrigatório para 
farmácias e drogarias privadas, o SNGPC, como qualquer 
sistema informatizado, causa dúvidas em sua utilização, 
especialmente nos novos profissionais. Percebendo a 
necessidade de prover mais informação sobre o sistema, 
o CRF/MG, junto com a ANVISA, realizou uma capaci-
tação para discutir o tema no dia 4 de novembro, em 
Belo Horizonte.

A coordenadora do grupo de Produtos Controlados 
da ANVISA, Renata de Morais Souza, falou sobre a 
história do SNGPC, explicando as resoluções que o 
regem, o esquema de acesso e as fases de produção 
do sistema desde o seu início. Segundo Renata, “a 
criação do programa foi um marco na concepção de 
sistemas informatizados na instituição, desde o padrão 
de informação, número de acessos e volume de dados 
exportados através do uso dos profissionais no SNGPC”.

Responsável por realizar o passo a passo da utilização 
do sistema através de fotos do próprio site, o represen-
tante da Coordenação de Produtos Controlados da 
ANVISA, Victor Vinícius Mendes Nolasco, falou sobre a 
importância do envio de sugestões dos usuários sobre 
o SNGPC. “O programa não é estático. Ele se adapta de 
acordo com as sugestões e necessidades dos utiliza-
dores. O objetivo é a atualização constante para um 
trabalho cada vez mais completo para quem usa e para a 
exportação dos dados”.

O assistente na Gerência Geral de Monitoramento 
de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária, Sidarta 
Figueiredo Silva, apontou os passos que podem gerar 
problemas nas etapas do sistema. Também falou sobre 

a RDC 20/2011, que dispõe sobre o controle de medica-
mentos à base de substâncias classificadas como 
antimicrobianos, que passaram a obter escrituração no 
programa desde junho de 2013. Outro tópico abordado 
foi a potencialidade de dados extraídos do SNGPC que, 
segundo Sidarta, “geram estudos descritivos através dos 
resultados numéricos”.

Sidarta Silva também ressaltou que o sistema foi um 
grande passo para o uso racional de medicamentos no 
Brasil. “Apesar de prover a diminuição da dispensação 
de medicamentos, o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Produtos Controlados causa o aumento do acesso de 
forma adequada dos fármacos pela população”.

Após as explanações dos palestrantes convidados, 
foi aberto o espaço para o esclarecimento de dúvidas. 
“Apesar de ser familiarizado com o SNGPC, percebi que 
muitos dos meus colegas possuem dificuldades em 
certos assuntos do sistema, principalmente sobre quando 
se deve finalizar e reiniciar o inventário e como proceder 
na ausência do responsável técnico do estabelecimento. 
Hoje, todos nós conseguimos as respostas que procurá-
vamos e estamos saindo atualizados a respeito do tema”, 
elogiou o farmacêutico Wallace Breno Barbosa.

O SNGPC em debate

O assistente na Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância 
Sanitária da Anvisa, Sidarta Silva, explicou o passo-a-passo no uso do SNGPC

Capacitação profissional

A farmacêutica Camila Ribeiro 
representou o Hospital Risoleta 
Neves, relatando o funcionamento 
da famácia clínica ambulatorial

Representando o Hospital Vila da 
Serra, a farmacêutica Thaís Gomes 
expôs casos clínicos da UTI para olhos

Marina Coimbra, farmacêutica do 
Hospital Neocenter, apresentou 

os desafios do trabalho na 
UTI Pediátrica e Neonatal

A palavra é sua
“O seminário foi 
ótimo, pois trouxe 
uma visão ampla 
da farmácia clínica 
e procedimentos 
implantados na 
área, que eu ainda 
não conhecia. 
Quando estamos 
na faculdade, não 
temos noção de 
quão vastas são 

as possibilidades de atuação do farmacêutico e, 
conhecer mais de perto o trabalho de profissionais 
que já estão inseridos no mercado de trabalho 
acrescenta muito conhecimento e aprendizado.”
Priscilla Piller Peixoto
Farmacêutica de Belo Horizonte/MG

“Com certeza, esse 
seminário foi um dos 
mais interessantes, 
principalmente porque 
foi feita uma mesa 
redonda para debater 
o assunto. Não só 
pelo conhecimento 
repassado pelos 
farmacêuticos que 
estavam ali para 
oferecer o curso, mas 

também pelas diferentes opiniões e formas de pensar 
de quem estava ali, como eu, para aprender. Sem 
contar que me ofereceu mais uma possibilidade 
de área de atuação para quando eu me formar.”
Camila Ferreira
Estudante da FAMINAS

“Achei o curso 
super produtivo, 
principalmente a 
contextualização da 
lei sobre a presença 
do profissional 
farmacêutico 24 
horas na farmácia 
hospitalar e a 
discussão sobre 
até que ponto 
ela é aplicável no 

momento em que vivemos. Como sou estudante, 
também foi muito bom conhecer diferentes 
exemplos de profissionais e suas diversas 
abordagens na farmácia clínica de seus hospitais.”
Hágabo Mathyell 
Estudante da UFMG
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Capacitação profissional

Farmacêuticos magistrais participaram de uma oficina 
desenvolvida pela Anfarmag/MG, em parceria com o CRF/MG, 
no dia 15 de dezembro, em Belo Horizonte, sobre a nova Lei 
do Supersimples e o planejamento na farmácia magistral.

A palestra foi ministrada pelo contador Luiz Mendes Freitas, 
que é diretor presidente da MSFreitas Serviços de Contabi-
lidade Ltda. Ele discutiu as principais características do 
Simples Nacional, que entrou em vigor no dia 8 de agosto de 
2014, com ênfase nas recentes mudanças causadas pela 
Lei Complementar 147/2014 para o segmento magistral. “É 
importante considerar que, com a publicação da nova Lei 
do Super Simples, ficou estabelecido que a tributação da 
atividade magistral é o ISSQN, Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, e não o ICMS, Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comuni-
cação. Dessa forma, as farmácias que prestam serviços de 
manipulação optantes pelo Simples Nacional passarão a ser 
tributadas pelo Anexo III, que tem o ISSQN incluído na sua 
alíquota. Para os produtos de revenda, ainda será utilizado 
o Anexo I, onde as farmácias optantes pelo lucro real ou 
presumido passam a recolher o ISSQN de forma autônoma”, 
disse Luiz.

O palestrante ressaltou o novo benefício da convalidação, em 
que as farmácias optantes pelo Simples Nacional não mais 
poderão ser acionadas pelos municípios para a cobrança de 
ISSQN retroativo a partir da data de publicação da referida Lei 
Complementar. Tópicos como a reclassificação da natureza 
jurídica das farmácias, convalidação dos atos anteriores à 
edição da LC 147/2014, aplicabilidade das tabelas do Simples 
Nacional, o início da vigência da LC 147/2014 e o planejamento 
tributário também fi zeram parte da pauta de discussões.

A farmacêutica e proprietária de farmácia no bairro Barreiro, 
em Belo Horizonte, Lauriana Rocha Silva, participou da 
oficina e conseguiu esclarecer suas dúvidas referentes à 
Lei do Supersimples. “Mesmo não possuindo formação na 
área de Ciências Contábeis, consegui absorver os conheci-

Oficina discute Lei do 
Supersimples no âmbito magistral

mentos e ter uma noção geral das novidades dessa 
legislação. Agora, posso repassar as informações ao 
meu contador para que a minha empresa possa se 
enquadrar nos trâmites da Lei do Simples Nacional 
da maneira correta”, disse.

Parceria
A ofi cina que discutiu a Lei do Supersimples integrou 
mais uma das diversas capacitações realizadas 
pela parceria do CRF/MG e Anfarmag em prol da 
categoria farmacêutica. Só em 2014, foram feitos 
11 cursos integrados na área de Farmácia Magistral, 
promovendo atualização profissional aos profis-
sionais da capital e interior de Minas.

Presente na última aula realizada pela parceria, a 
2ª Secretária da diretoria da Anfarmag/MG, Keylla 
Fernandes Barbosa, ressaltou a importância da 
união de entidades para o fortalecimento da classe. 
“O Conselho sempre apóia a Associação sediando 
os eventos e realizando a divulgação das capaci-
tações, que discutem assuntos de relevância para a 
categoria. Assim, os associados e demais farmacêu-
ticos se benefi ciam, se tornam mais atualizados e 
prontos para atender as demandas que a profi ssão 
exige”, afi rmou Keylla.

No dia 29 de novembro, o CRF/MG realizou o IV Seminário 
de Homeopatia de Minas Gerais, com o tema “Prescrição 
Farmacêutica em Homeopatia: Atuação Clínica Farmacêutica”. O 
evento ocorreu na sede do Conselho, em Belo Horizonte.

O curso foi ministrado pelo coordenador da Comissão de 
Homeopatia do CRF/MG, Henrique Marquez Henriques. O 
farmacêutico foi categórico ao ressaltar a importância da 
prescrição farmacêutica no resgate da essência clínica do 
profissional. “Antes, o homeopata já indicava alguns medica-
mentos. Mas com a regulamentação da prescrição farmacêutica, 
conquistamos a legitimidade que precisávamos para assegurar 
esta prática. Cabe a nós atendermos a todos os pré-requisitos 
necessários para fazer uma boa prescrição, com ética profi ssional 
e qualifi cação”, afi rmou.

Ele elogiou a iniciativa do CRF/MG de promover o IV Seminário 
de Homeopatia como forma de manter atualizados os profis-
sionais que atuam na área. “Quem trabalha com farmácia 
homeopática tem percebido que cada vez mais as pessoas estão 
nos procurando em busca de uma alternativa ao tratamento 
convencional. Isso signifi ca que a credibilidade da homeopatia 
está aumentando. Mas ainda há muito o que fazer para consolidá-
-la como recurso terapêutico efetivo. Por isso, precisamos fazer a 
nossa parte”, reforçou o farmacêutico.

A palavra é sua
“Temos muito o que desenvolver 

na homeopatia e explorar toda 
essa gama de complemento 
ao tratamento. E é bom ver 

que o próprio Conselho de 
Farmácia busca ampliar e dar 
acesso a esses conhecimentos 

sobre a homeopatia. É com 
essa reunião de informações 

que ganhamos mais espaço.”
Dyltom N. Baptista Filho

Farmacêutico Bioquímico de Leopoldina/MG

“O seminário foi muito 
esclarecedor, porque trata-se 
de uma legislação recente. 
Nós ainda precisamos fazer 
várias discussões sobre esse 
assunto, que é de interesse 
do farmacêutico com atuação 
nessa área específi ca. Eu 
acredito que ainda temos 
um vasto caminho à frente 
até uma defi nição maior de 

alinhamento com todos os profi ssionais farmacêuticos, até com 
os outros profi ssionais da saúde, inclusive com os prescritores 
médicos que já atuam nessa área há algum tempo.”
Heloisa Helena Monteiro Braga
Coordenadora das Práticas Integrativas 
e Complementares da SES/MG

“Achei muito bacana a iniciativa 
do CRF/MG de realizar esse 
seminário de homeopatia. 

Nós não temos muita base, na 
minha faculdade, homeopatia 

é uma disciplina facultativa, 
por isso, é fundamental ter 

seminários como esse. Valeu 
muito a pena vir, acrescentou 

muito ao meu conhecimento.”
Jailson Diniz

Estudante da Newton de Paiva, de Belo Horizonte/MG

Henrique Marquez Henriques falou sobre a prescrição farmacêutica na homeopatia

Farmacêuticos esclareceram dúvidas sobre a nova tributação

CRF�MG promove 
IV Seminário de Homeopatia
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O projeto de oferta de atualização profissional do 
CRF/MG completou, em 2014, seis anos de atividade. 
Neste período, ele passou a ser reconhecido nacional-
mente como um amplo, abrangente e democrático 
programa de capacitação, tendo disponibilizado mais 
de 50 mil vagas para farmacêuticos. Idealizado pelos 
farmacêuticos Alisson Brandão e Claudiney Ferreira, esse 
programa foi construído para se tornar um referencial 
para o farmacêutico no seu dia a dia profi ssional.

“Quando fomos convidados a apresentar um projeto de 
capacitação, em 2008, pensamos em atender tanto os 
farmacêuticos que já estavam no mercado há muito tempo 
e precisavam de atualização, quanto os profissionais 
que acabaram de se formar”, explicou o farmacêutico 
Alisson Brandão, assessor de diretoria do CRF/MG há 
seis anos. Segundo o ele, o programa foi construído para 
ser implementado em etapas, começando pelo Capacifar. 
O projeto iniciou com cursos divididos em dez módulos, 
para turmas de até 100 pessoas.

O interesse despertado nos farmacêuticos onde os 
primeiros cursos foram promovidos rapidamente 
convenceu a diretoria, à época, a expandir a oferta para 
outras cidades de Minas. “Com a necessidade de levar 
o projeto para ainda mais pessoas, o Capacifar foi se 
tornando menos longo e mais abrangente, associado à 
promoção de outros cursos e palestras isoladas, em 
parceria com instituições de ensino e associações”, 
explicou Brandão.

De acordo com o farmacêutico Claudiney Ferreira, que 
em 2011 foi eleito vice-presidente do CRF/MG, a próxima 
etapa do projeto é a implementação de cursos de 
pós-graduação em conjunto com faculdades de Farmácia, 
oferecendo um valor mais acessível para o farmacêutico 
inscrito no CRF/MG.”Facilitando a formação continuada 
do farmacêutico, promovemos a sua diferenciação no 
mercado de trabalho e, consequentemente, fortalecemos 
o serviço prestado à população”.

do próximo. E esse cuidado se manifesta 
de várias maneiras, inclusive sob forma de 
responsabilidade social”, reforçou.

EaD: conhecimento sem fronteira
Em 2013, o CRF/MG lançou o Programa 
de Educação a Distância (EaD) para 
democratizar o acesso dos farmacêu-
ticos às capacitações. A iniciativa, pioneira 
entre todos os conselhos de Farmácia do 
País, passou a levar conhecimento de alto 
nível e gratuito aos profissionais de várias 
regiões de Minas, sem que eles precisem 
se deslocar fisicamente, nem delimitar um 
horário específi co para participar das aulas.

Os primeiros cursos foram nas áreas de 
Farmácia Comunitária, Legislação e Saúde 
Pública. Cada curso tem de dois a três 
tutores, que são sempre farmacêuticos com 
ampla experiência na área, e, na maioria das 
vezes, professores dos cursos de graduação 
e pós-graduação de faculdades de Farmácia 
em várias regiões de Minas. Eles são os 
responsáveis por conduzir a turma pelo 
ambiente virtual, desenvolvido especifica-
mente para o CRF/MG.

Em 2014, uma parceria com a empresa 
Sanofi  possibilitou a oferta de um curso de 
EaD sobre diabetes, para atualização nos 
procedimentos farmacêuticos relacionados 
à doença. Ao todo, foram disponibilizadas 
25 mil vagas para que todos os profi ssionais 
pudessem ter a oportunidade de participar, 
se houvesse interesse. Para agregar mais 
conhecimento e promover a interação dos 
farmacêuticos em suas regiões, foram 
realizadas aulas presenciais opcionais 
para os participantes do curso e demais 
interessados.

“Como os cursos do Conselho sempre 
desper taram grande interes se e as 
inscrições se esgotam rapidamente, muita 

Capacitação é a marca do CRF/MG
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Para Claudiney, a experiência bem sucedida fez com que 
os projetos de capacitação passassem a ser institucio-
nalizados pelo Conselho. “Hoje, independente de qual 
diretoria estiver à frente do CRF/MG, já não é mais 
possível deixar de oferecer essas oportunidades para a 
categoria. O farmacêutico já se apropriou dos projetos e 
passou a reivindicá-los. Já está acostumado a receber 
capacitação de alto nível e qualidade”, afi rmou.

Transparência
Quando os cursos são realizados em parceria com 
instituições de ensino, são elaborados convênios ofi ciais, 
cuja autorização está condicionada à aprovação da 
Advocacia-Geral do CRF/MG. Quando envolvem investi-
mento fi nanceiro, são obedecidos todos os princípios da 
Administração Pública, de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e efi ciência. “Prova disso é que, 
desde que o programa de capacitação foi implantado, 
nunca tivemos ressalvas nas contas auditadas pelo 
Conselho Federal de Farmácia e o Tribunal de Contas da 
União”, explicou Brandão.

Responsabilidade social
O projeto foi pensado também sob a ótica da responsa-
bilidade social. Aos participantes dos cursos, oferecidos 
gratuitamente, o CRF/MG solicita que sejam doados 
produtos de alimentação, vestuário, material escolar 
e higiene pessoal. As doações são encaminhadoas às 
instituições assistenciais das cidades onde as capaci-
tações são promovidas. A iniciativa se tornou um hábito 
para os farmacêuticos, que, cada vez mais, têm aderido 
à proposta. “Inicialmente, poucos atendiam o nosso 
chamado. Mas, agora, a participação é tão positiva 
que, frequentemente, devido à quantidade arrecadada, 
precisamos dividir as doações entre várias instituições”, 
comemorou Claudiney. Para o farmacêutico, esta 
também é uma forma de o profissional fazer-se 
importante para a sociedade. “Nossa missão é cuidar 

gente não conseguia participar por causa das limitações físicas, 
temporais ou fi nanceiras. Estas situações nos motivaram a buscar 
alternativas para aumentar o acesso e democratizar a participação 
dos profissionais. Com isso, conseguimos cumprir mais uma das 
etapas do projeto inicial”, explicou Claudiney Ferreira.

Congresso Mineiro de Farmácia 
movimenta regiões de Minas
Para facilitar a presença de farmacêuticos de outras regiões de 
Minas em eventos de capacitação de grande porte, o CRF/MG criou o 
Congresso Mineiro de Farmácia (CMF), que já foi realizado no Norte e 
Sul de Minas. Em 2014 ocorreu a segunda edição do CMF, reunindo 
mais de 500 farmacêuticos e estudantes na Unifal e Unifenas, em 
Alfenas. Já em 2011, o evento foi promovido para cerca de 700 
pessoas, em Montes Claros.

“O Congresso Mineiro de Farmácia atende ao compromisso que 
assumimos de estender, cada vez mais, todos os tipos de oportuni-
dades de capacitação para os profi ssionais de todas as regiões de 
Minas. Já que em 2015 haverá o consagrado Congresso de Farmácia 
e Bioquímica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, nossa expectativa 
é que, em 2016, o CMF seja desenvolvido em outra área do Estado”, 
afi rmou o vice-presidente.

Ao ver tantas realizações nos últimos seis anos, Claudiney Ferreira 
e Alisson Brandão se dizem realizados. “Para mim, é uma grande 
alegria ver que a semente que plantamos em 2008 rendeu frutos 
tão grandiosos”, comemorou Claudiney. “Ajudamos a construir um 
marco para a nossa profi ssão em Minas Gerais. Esperamos que a 
categoria possa se benefi ciar cada vez mais com essas iniciativas, 
que tornaram-se tão importantes dentro do CRF/MG”, concluiu 
Alisson Brandão.  
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Responsabilidade Social

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
incluiu a classificação de farmacêutico analista 
clínico e farmacêutico toxicologista na versão 3.0 da 
Troca de Informação em Saúde Suplementar (TISS). 
A inclusão atendeu a um pedido feito pelo Grupo de 
Trabalho sobre Análises Clínicas do CFF, que tomou 
conhecimento da falta da classificação na versão 
anterior do TISS.

Agora, o farmacêutico analista clínico possui o 
registro de número 69.175, e o farmacêutico toxico-
logista clínico está registrado sob o número 69.180. 
Os registros legalizam e dão legitimidade à realização 
de qualquer operação de serviço junto às operadoras 
de saúde e da ANS, como faturamento, inclusão de 
exames, padronização, definição de escopo, entre 
outros.

O CFF também solicitou outras inclusões de áreas 
profi ssionais do farmacêutico, obtendo os seguintes 
registros na planilha de solicitação de aprimoramento 
do padrão TISS: farmacêutico: 69.174; farmacêutico 
de alimentos: 69.176; farmacêutico de práticas 
integrativas e complementares: 69.177; farmacêutico 
em saúde pública: 69.178; farmacêutico industrial: 
69.179; farmacêutico hospitalar e clínico: 69.181.

A ANVISA publicou, no dia 9 de dezembro, a atualização da norma de Boas Práticas de Fabricação de Insumos 
Farmacêuticos Ativos. A RDC 69/14 revogou a RDC 245/05 e atualizou as defi nições e requisitos de acordo com guias 
internacionais, como conceitos de material de partida, intermediário e data de reteste. Também foram harmonizadas 
disposições sobre Estabilidade com a legislação vigente. Textos de outras resoluções também foram incorporados na 
nova RDC, como é o caso da 57/2012, que tratava das Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos 
obtidos por culturas de células/fermentação; e a 14/2013, que tratava das Boas Práticas de Insumos Farmacêuticos 
Ativos de origem vegetal. Ambas constam nos capítulos XVII e XIX da Resolução atual.

** Com informações da ANVISA

Classifi cação de analista clínico 
e toxicologista é incluída no TISS*

Novidade nas Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos**

* Com informações do CFF

No dia 4 de dezembro, 
foi realizada a entrega de 
brinquedos doados nas 
capacitações do 
CRF/MG em Belo Horizonte, 
referentes aos meses de 
novembro e dezembro. Ao 
todo, 132 presentes foram 
doados para o Projeto Dona 
De Leite (primeira foto) e 
Projeto Junto e Misturado 
(segunda foto), que atendem 
crianças carentes da capital 
e região metropolitana. O 
assessor de diretoria, Alisson 
Brandão, realizou a entrega 
às entidades na sede do 
Conselho.

No dia 18 do mesmo mês, o 
colaborador do CRF/MG, Eli 
Pena, recebeu os brinquedos 
doados pelos farmacêuticos 
que participaram da ofi cina 
sobre a Lei do Supersimples, 
realizada na segunda-feira 
da mesma semana, dia 15 de 
dezembro. Eli faz parte do 
projeto “Natal para Todos”, da 
comunidade Vila São Tomás, 
que realizará a entrega dos 
presentes na data festiva.

Belo Horizonte
Novembro e dezembro

Acesse: www.crfmg.org.br > Responsabilidade Social > Institucional

Solidariedade também é nossa especialidade

Cuidar do próximo sempre foi uma característica do 
farmacêutico. Cada vez mais atento às realidades 
sociais, esse profi ssional tem desenvolvido ações que 
vão muito além do âmbito profi ssional para promover 
a saúde e a qualidade de vida na comunidade em que 
vive.

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais 
também tem buscado fazer sua parte. Com o apoio 
dos profi ssionais mineiros, a entidade tem colaborado 
com projetos e organizações fi lantrópicas em diversas 
regiões do Estado, reafirmando seu compromisso 
com a sociedade.

Em todos os eventos que promove, o CRF/MG solicita 
aos farmacêuticos a doação de itens de alimentação, 
higiene pessoal, material escolar, entre outros. Os 
donativos são encaminhados às instituições sociais 
de onde as atividades são realizadas.

Para conhecer o que o farmacêutico tem feito por um 
mundo melhor, basta acessar o site do CRF/MG, nos 
links “Institucional” e “Responsabilidade Social”.

TISS
A TISS é um padrão para registro e intercâmbio de dados 
entre operadoras de planos privados de assistência à saúde 
e prestadores de serviços médico-hospitalares da ANS. A 
proposta da ANS utiliza padrões já existentes e disponíveis 
em outros bancos de dados e sistemas de informações, 
permitindo uma compatibilização com os diversos sistemas 
de saúde hoje em operação, acarretando melhorias na 
utilização das informações coletadas.

O TISS defi ne o padrão para troca de informações sobre o 
atendimento prestado aos benefi ciários, entre operadoras de 
plano privado e prestadores, além do envio destes dados à 
ANS. O objetivo da padronização é atingir a compatibilidade 
e interoperabilidade funcional e semântica entre os diversos 
sistemas independentes para fi ns de avaliação da assistência 
à saúde (caráter clínico, epidemiológico ou administrativo) e 
seus resultados, orientando o planejamento do setor.



| Novembro - Dezembro 2014 | 33

Âmbito ProfissionalÂmbito Profissional

O juiz da 5ª Vara do Tribunal Regional Federal (TRF), 
Márcio de França Moreira, concedeu liminar que 
suspende os efeitos do ar tigo 6º da Resolução 
234/13 do Conselho Federal de Biomedicina(CFBM). A 
Resolução permite que o biomédico atue na radiofar-
mácia, área que lida com preparações usadas com 
finalidade diagnóstica ou terapêutica. A ação civil 
pública foi movida pelo Conselho Federal de Farmácia, 
que afi rmou ser ilegal a atuação do biomédico na área, 
principalmente na manipulação de radiofármacos, já 
que esta é uma atividade privativa do farmacêutico.

O juiz Márcio de França acolheu os argumentos do CFF 
e entendeu que a Resolução 234/13 promove “uma 
ampliação explícita nas atribuições do biomédico, 
havendo uma clara invasão da competência privativa 
da União para legislar sobre o exercício das profi ssões”. 
E reitera que as atividades definidas por lei como 
pertinentes aos biomédicos não se referem, em 
momento algum, à medicina nuclear.

Segundo o CFF, o preparo e a manipulação de medica-
mentos são acessíveis apenas aos farmacêuticos, cuja 
área de conhecimento e formação acadêmica estuda as 
formulações, a estabilidade, dispensação e efi cácia das 
formas farmacêuticas. O planejamento de formulações 
corretas requer considerações sobre as características 
dos fármacos e adjuvantes farmacotécnicos que, por 
sua vez, devem ser compatíveis entre si para fornecer 
medicamentos estáveis, efi cazes, seguros e fáceis de 
administrar. Ainda de acordo com o CFF, a única área 
comum entre Farmácia e Biomedicina se refere às 
Análises Clínicas, não tendo qualquer extensão aos 
medicamentos e fórmulas farmacêuticas.

A sentença determina que o CFBM proíba os biomédicos 
de atuar na área de radiofarmácia e divulguem essa 
orientação em seu site.

Invasão de competência: 
biomédicos não podem atuar em Radiofarmácia

Radioafarmácia
A radiofarmácia possui três vertentes: a industrial, onde se 
produz o radiofármaco; a centralizada, onde se preparam 
e se fracionam as doses de radiofármacos para serem 
distribuídos aos hospitais; e a radiofarmácia hospitalar, 
em que se prepara e administra o produto ao paciente. O 
uso da radiofarmácia tem fi ns basicamente de diagnóstico 
e terapêutico. As RDCs 63/09 e 64/09 da ANVISA exigem 
que o farmacêutico seja o responsável técnico pela 
produção dos radiofármacos, trabalhando principalmente 
nos centros de medicina nuclear dos hospitais e empresas 
privadas que produzem os radiofármacos destinados aos 
centros de medicina nuclear hospitalares.

Raio X da saúde do brasileiro
Cerca de 40% da população adulta brasileira, o equiva-
lente a 57,4 milhões de pessoas, possui pelo menos uma 
doença crônica não transmissível. Hipertensão arterial, 
diabetes e depressão são as que apresentam maior 
prevalência, segundo apontou a Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS). O levantamento, desenvolvido pela primeira 
vez pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Geografi a Estatística (IBGE), foi divulgado no 
dia 10 de dezembro e reacendeu a discussão sobre as 
doenças responsáveis por mais de 72% das causas de 
morte no País.

Uma das doenças que obtiveram maior atenção no PNS 
foi a hipertensão, que atinge 31,3 milhões de pessoas 
acima de 18 anos, o equivalente a 21,4% da população. 
A pesquisa revelou que a proporção de hipertensos 
aumenta com o passar da idade. Entre os jovens de 18 
a 29 anos, o índice é de 2,8%; entre as pessoas de 30 a 
59 anos, é de 20,6%; passando para 44,4% em pessoas 
entre 60 e 64 anos. Para pessoas com 75 anos ou mais, 
a prevalência é de 55%.

O levantamento mostra que o acompanhamento da 
Atenção Básica, na qual o farmacêutico tem papel 
fundamental, tem sido importante para reduzir os 
desfechos mais graves da doença. De acordo com o PNS, 
69,7% dos hipertensos receberam assistência médica 
no último ano, sendo que 45,9% foram tratados em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS). Em relação ao acesso 
aos medicamentos, 35,9% dos entrevistados afi rmaram 
obter pelo menos um medicamento para hipertensão por 
meio do Programa Farmácia Popular.

Já o diabetes atinge 9 milhões de brasileiros, o que corres-
ponde a 6,2% da população adulta. Mas o dado pode 
estar subestimado, já que 11,5% da população declarou 
que nunca testou o nível de glicose. O risco do descon-

Pesquisa inédita do IBGE e do Ministério da Saúde revela que 57,4 
milhões de brasileiros têm doença crônica não transmissível

trole do diabete é o agravamento do quadro de saúde. A 
pesquisa mostrou que entre as pessoas diagnosticadas 
há mais de 10 anos, 36,6% desenvolveram problemas 
de vista; 15,5% problemas circulatórios; 13,3%, 
problemas nos rins, 7,1% enfartaram; 4,4% sofreram 
acidente vascular cerebral e 2,4% tiveram que amputar 
um membro.

No caso da hipertensão e diabetes, as mulheres tiveram 
maior prevalência quando comparadas aos homens. O 
relatório apontou que elas procuram atendimento em 
saúde de forma espontânea com mais frequência que os 
homens, facilitando o diagnóstico de possíveis doenças 
crônicas. A pesquisa esclarece ainda que a existência 
dessas doenças está associada a fatores de risco como 
tabagismo, consumo abusivo de álcool, excesso de 
peso, níveis elevados de colesterol, baixo consumo de 
frutas e verduras, e sedentarismo. Segundo o Ministério 
da Saúde, os resultados da PNS vão ser usados para o 
desenvolvimento das políticas públicas dos próximos 
anos.

Um fator importante para o aumento do risco de 
doenças cardiovasculares é o colesterol elevado. 
12,5%das pessoas com mais de 18 anos apresentaram 
esse diagnóstico. Minas Gerais foi o Estado com maior 
proporção de pessoas com índice elevado de gordura no 
sangue (14,6%).

Pesquisa
De acordo com o IBGE, durante o levantamento foram 
entrevistados 63 mil adultos em domicílio, escolhidos 
por meio de sorteio entre os moradores da residência 
para responder ao questionário. Essa é a primeira 
parte da pesquisa. Uma segunda trará informações, 
resultados dos exames de sangue, urina e aferição da 
pressão arterial dos brasileiros. 

Âmbito Profissional

Ser o biomédico apto a real izar  os 
procedimentos da radiofarmácia, em especial 
no tocante à solicitação e controle de estoque 
dos reagentes liofilizados, radioisótopos 
e demais insumos para a radiofarmácia; 
preparação e controle de qualidade do 
eluato dos geradores e radiofármacos 
marcados no setor; identificação, rotulagem 
e rastreabilidade dos radiofármacos e 
radioisótopos;  preparação das doses 
individuais, realizar a administração dos 
radiofármacos seguindo os protocolos 
estabelecidos para cada exame, ainda que sob 
a orientação do médico nuclear.

O QUE PREVIA 
O ARTIGO 6° 

DA RESOLUÇÃO 
234/13 DO CFBM
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Luiz Bernardes, quando criança, tinha um 
fascínio pelo mundo farmacêutico. Sempre 
que podia, corria à farmácia do pai para 
admirar seu trabalho. Os medicamentos nas 
prateleiras e a assistência que o pai oferecia 
às pessoas de todas as classes sociais de 
Uberlândia, onde morou grande parte da 
vida, deixavam-no encantado.

Ele cresceu vendo o pai aplicar injeções, 
fazer coletas de sangue e indicação de 
medicamentos. Quando iniciou os estudos 
em um colégio estadual, o diretor, também 
farmacêutico, levava os alunos ao labora-
tório de química uma vez na semana. Estes, 
certamente, foram pontos determinantes 
para o início de uma história de amor pela 
Farmácia.

60 anos
de amor ao

ensino farmacêutico
Ao chegar à capital mineira, em 1954, Luiz Bernardes fez um ano 
de cursinho preparativo e passou em 7° lugar no curso de Farmácia 
da UFMG, aos 18 anos. De seu padrinho, recebeu uma recomen-
dação especial: “dedique-se à microbiologia. Vou te dar um assunto 
para você fazer um doutorado: Capacidade anti-higiênica do trato 
digestivo do urubu. O urubu come qualquer tipo de alimento e tem 
uma capacidade anti-higiênica enorme, pois não morre por isso. O 
homem morre”. A microbiologia passara, então, a ser uma de suas 
grandes paixões. Mas foi na farmacognosia que ele descobriu sua 
vocação.

Seu envolvimento com a área começou ainda na universidade, 
quando foi convidado por um professor da Faculdade para auxiliar 
no laboratório de farmacognosia. “No princípio, fui a contragosto, 
porque eu realmente gostava era de microbiologia, não queria outro 
laboratório”, disse. Mas, com o passar do tempo, Luiz Bernardes 
desempenhou quase todas as funções administrativas e de ensino 
em seu curso, sempre ligado à farmacognosia.

60 anos
de amor ao

ensino farmacêutico

Luiz Bernardes no laboratório da UFMG que leva o seu nome 

O farmacêutico diz se lembrar até hoje de 
cada momento histórico da FAFAR, principal-
mente das mudanças de sede até chegar ao 
campus Pampulha, onde teve uma prova do 
reconhecimento da comunidade universitária 
pelo seu trabalho. Ele viu o seu nome batizar 
o laboratório de farmacognosia, que, desde 
então, chama-se Laboratório de Ensino 
Professor Luiz Bernardes.

Mesmo com todos esses anos ministrando 
aulas sobre Farmacognosia, o farmacêutico 
não deixou de lado a sua antiga paixão pela 
microbiologia. “Eu voltava o lado vegetal para 
a microbiologia. Em termos de terapêutica, 
eu consegui juntar as duas. Um exemplo 
disso é uma vez que o meu pai estava 
prestes a sacrificar uma mula, que estava 
com uma infecção no pé. Então, pedi a ele 
que me deixasse curá-la em troca de uma 
bezerra. Curei a mula, ganhei a bezerra e 
comecei a criar o meu próprio gado. Com 
conhecimentos em gnosia curei as feridas e, 
na infecção, apliquei a microbiologia”.

Em 2003, Luiz Bernardes se viu em meio 
à aposentadoria compulsória para os 
servidores da UFMG. Contra a sua vontade, 
teve que se aposentar depois de 47 anos 
de magistério. Emocionado, ele relembra as 
palavras do chefe de departamento: “Luiz, 
hoje é 16 de julho. A partir de amanhã, você 
não tem nenhum compromisso trabalhista 
para com a faculdade, você pode fazer da 
sua vida o que quiser”.

Mas não seria tão fácil encerrar a carreira 
daquele que é considerado pelos estudantes, 
colegas e outros profi ssionais da área como 
um dos maiores defensores da Farmácia em 
Minas Gerais. Pouco tempo depois, a convite 
da UFMG, Bernardes voltou a lecionar no 
curso de Farmácia como professor voluntário. 

Ele ficou nessa condição por cinco anos, quando novamente foi 
obrigado a se afastar, dessa vez por causa das limitações provocadas 
por problemas de saúde.

Atualmente, mesmo sem dar aulas, Bernardes participa da disciplina 
de Farmacognosia aplicando provas. Mas ele ainda sonha com o 
retorno à licenciatura. “Imagino que será com mais brilhantismo, 
mais garra, mais dedicação, muito mais responsabilidade do que a 
que eu já tinha para com o aluno; quero fazer o estudante ver que 
ele está no curso certo, de grande valor, num curso que vai levá-lo 
a patamares bem mais elevados do que ele imagina”, afi rma, com 
brilho nos olhos. Ele tem esperanças de que o tratamento de saúde 
permita a sua volta às aulas a partir de 2015.

Para quem teve a oportunidade de ser aluno de Luiz Bernardes, o 
sentimento é de gratidão. “O professor Luiz Bernardes é amado por 
todos os que passaram por ele. Ele tem uma verdadeira legião de 
ex-alunos e admiradores. Sei que foi o responsável por impulsionar 
a carreira de centenas de jovens e isso é maravilhoso”, afirma a 
professora de Fitoterapia da Faculdade de Farmácia da UFMG, Maria 
das Graças Lins Brandão, que também foi ex-aluna de Bernardes. 

Outro admirador do trabalho do farmacêutico é o vice-presidente do 
CRF/MG, Claudiney Ferreira. “Também tive a honra de ser aluno de 
Luiz Bernardes e tenho muitas saudades da aula dele. Hoje, procuro 
seguir os exemplos que aprendi com ele, dentro e fora das salas de 
aula”, afi rmou Claudiney, que também é professor universitário.
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Assessoria Técnica

Em dia com a
FISCALIZAÇÃO
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Fique de Olho

A lista dos antimicrobianos de uso sob prescrição 
médica com retenção de receita foi ampliada. Desde 
16 de dezembro, a venda de nove medicamentos 
passou a ter que cumprir a exigência da ANVISA, que 
já era válida para outras 119 substâncias. Os novos 
medicamentos são à base de Besifl oxacino, Rifabutina, 
Ceftarolina fosamila, Dactinomicina, Mitomicina, 
Nitrofural, Sulfacetamida, Clorfenesina e Gramicidina.

Além de reter a receita, os farmacêuticos também são 
obrigados a escriturar a venda no Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC).

A A N V I S A p ubl ico u,  no dia 27 de novemb r o, 
uma atualização das normas de f i toterápicos, 
acompanhando o conhecimento científi co atual. Uma 
das mudanças se refere à alteração do nome científi co 
do maracujá. Com a publicação da nova Instrução 
Normativa 10/2014, o nome científico foi atualizado 
para Passiflora incarnata L., considerando que este é 
o nome mais utilizado internacionalmente, como, por 
exemplo, nas monografi as da Organização Mundial da 
Saúde.

Inicialmente, a Instrução Normativa 02/2014 havia 
publicado o nome científi co da planta medicinal como 
Passiflora edulis Sims, com base na indicação de 
especialistas botânicos e bases de dados internacionais 
que os dois nomes seriam sinônimos. No entanto, 
alguns questionamentos, além da orientação da 
Farmacopeia Brasileira, apontaram que não se 
tratavam de sinônimos, sendo necessária a correção.

Outra atualização é a publicação da RDC 66/2014, que 
traz os dizeres legais que devem acompanhar o folheto 
informativo do Produto Tradicional Fitoterápico. A 
informação precisou ser retifi cada, pois a RDC 26/2014 
que instituiu o Produto Tradicional Fitoterápico não 
trouxe os dizeres legais obrigatórios. 

Norma de fitoterápicos ganha 
novo texto para adequação*

Aumenta a lista de antibióticos que 
passam a ter retenção de receita*

A ANVISA anunciou, no dia 3 de dezembro, o registro de 
cinco novos genéricos. As substâncias dos medicamentos 
ainda não têm concorrentes no mercado. Um deles é o 
genérico da substância temozolomida. A indicação é para o 
tratamento de tumores cerebrais combinado com radiote-
rapia ou em caso de reincidência ou progressão após o 
tratamento padrão. A temozolomida também é indicada no 
tratamento de pacientes com melanoma maligno.

A cópia da substância ertapeném sódico também foi 
aprovada. De acordo com a ANVISA, trata-se de um 
antibiótico importante no tratamento de infecções de nível 
moderado a grave. Entre as indicações estão infecções de 
pele, infecções do trato urinário e septicemia bacteriana.

Já o genérico voriconazol é indicado no tratamento de 
infecções invasivas causadas por fungos, como a cândida 
e aspergilose, doença que ataca o pulmão e que pode ser 
fatal em pacientes debilitados. A substância, de acordo 
com a ANVISA, é considerada um importante agente 
antifúngico no tratamento de aspergilose invasiva e no 
tratamento de infecções causadas por Scedosporium spp. 
e Fusarium spp.

Os outros medicamentos são a Nitazoxanida e o Cloridrato 
de Mebeverina. O primeiro é utilizado no tratamento de 
infecções intestinais causadas por protozoários, helmintos 
e também para gastroenterites virais provocadas por 
rotavírus e norovírus. Já o Cloridrato de Mebeverina 
é indicado no tratamento de sintomático da dor e de 
espasmos abdominais, distúrbios intestinais e descon-
forto relacionado à Síndrome do Intestino Irritável.

A concessão dos registros significa que estes produtos 
são cópias fiéis de seus medicamentos de referência e 
que possuem efi cácia e segurança comprovadas. Segundo 
a ANVISA, com a aprovação, os pacientes e prescritores 
terão novas opções de tratamento a um custo mais 
acessível, já que os genéricos chegam ao mercado com 
um preço pelo menos 35% menor que o valor de tabela 
dos produtos de referência.

Cinco novos genéricos 
têm o registro aprovado*

* Com informações da ANVISA

O CRF/MG lançou, em dezembro, o Parecer Técnico nº2, 
que aborda a atuação multidisciplinar na prescrição 
de medicamentos e a assistência integral à saúde. A 
demanda pelo documento, elaborado pela assessoria 
técnica do CRF/MG, surgiu depois de uma reunião entre 
diretores da instituição farmacêutica e do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária. No encontro, realizado 
na sede do CRF/MG, no dia 10 de novembro, farmacêu-
ticos e médicos veterinários discutiram a necessidade de 
alinhamento das informações relativas à prescrição, com 
foco no aumento da segurança do paciente.

Além do Conselho Regional de Medicina Veterinária, a 
nota técnica será disponibilizada também aos conselhos 
regionais de Medicina, Odontologia e Nutrição, que 
poderão replicá-la aos seus profi ssionais. Também está 
em estudo a criação de outras medidas que possam 
estreitar a relação entre farmacêuticos e prescritores, 
fortalecendo a adesão ao tratamento e melhorando o 
atendimento aos usuários.

O primeiro parecer técnico produzido pelo CRF/MG tratou 
de orientações quanto à publicidade e identificação 
dos estabelecimentos de saúde denominados como 
Laboratórios de Análises Clínicas e Postos de Coleta. Os 
pareceres, assim como outros documentos de interesse 
da categoria, estão disponíveis no site www.crfmg.org.
br, nos links “Informações & Serviços”, “Publicações & 
Documentos”.

Um olhar multiprofissional 
sobre a prescrição

Diretores dos Conselhos de Farmácia e Medicina Veterinária discutem sobre prescrição
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. 

A chave do armário dos medicamentos controlados 
pela Portaria 344/98 pode fi car no estabelecimento 
na ausência do profi ssional farmacêutico?

Não. O artigo 67 da Portaria 344/98 determina que 
“as substâncias constantes das listas deste Regula-
mento Técnico e de suas atualizações, bem como os 
medicamentos que as contenham, existentes nos 
estabelecimentos, deverão ser obrigatoriamente 
guardados sob chave ou outro dispositivo que ofereça 
segurança, sob a responsabilidade do RT.” Também 
embasado na Lei 5991/73, Art. 17, somente será 
permitido o funcionamento de farmácia e drogaria 
sem a assistência do técnico responsável, ou de seu 
substituto, pelo prazo de 30 dias, período em que não 
serão aviadas fórmulas magistrais ou oficinais, nem 
vendidos medicamentos sujeitos a regime especial de 
controle.

Qual a carga horária máxima o farmacêutico pode 
assumir em um estabelecimento?

O trabalhador regido pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) pode trabalhar em um estabeleci-
mento por no máximo 44 horas semanais, podendo 
realizar mais duas horas extras por dia. Em outras 
palavras, a jornada diária regular, de segunda a sexta, 
é de oito horas, mais duas horas extras, caso seja 
necessário. Aos sábados, a jornada regular é de quatro 
horas, com a possibilidade de mais duas horas extras, 
totalizando seis horas. Para além destes horários, o 
estabelecimento deve contratar um substituto caso 
funcione além deste período.
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As diretrizes atuais para os cuidados com 
o paciente consideram que a assistência 
integral somente é alcançada quando existe 
uma atuação multidisciplinar, convergindo 
esforços para promoção, proteção e recupe-
ração da saúde individual e coletiva.

Atualmente, temos visto que as múltiplas 
especialidades médicas e terapêuticas 
permitem curar as doenças de forma mais 
específica e efetiva. Sem dúvida, os avanços 
científicos trouxeram vários benefícios 
na área de saúde. Contudo, acarretaram 
um certo distanciamento entre os profis-
sionais e seus pacientes, uma vez que as 
abordagens terapêuticas convencionais 
preocupam-se mais efetivamente em curar 
a doença do que em tratar o indivíduo como 
um todo.

A falta de uma visão humanista e global do 
paciente impossibilita a identificação de 
fatores externos que possam estar relacio-
nados à patologia e a tratar o indivíduo 
de forma ampla e definitiva. Durante o 
tratamento, cada profissional da saúde deve 
atuar de forma multidisciplinar e levar em 
consideração os fatores físicos, biológicos, 
soc ia i s  e  p s ico lóg ico s que po s s am 
influenciar a saúde do indivíduo, e desta 
forma, ampliar suas estratégias terapêu-
ticas procurando curar o organismo e tratar 
a doença.

Uma das demandas para atuação multidisci-
plinar consiste na maior comunicação entre 
os profissionais envolvidos, por um lado, com 
a prescrição de medicamentos e, por outro, 
com a dispensação e orientação farmaco-
terapêutica do paciente. O farmacêutico 
configura como um dos últimos atores deste 
processo, uma vez que é o responsável por 
dispensar os medicamentos e realizar o 
acompanhamento farmacoterapêutico.

Nem sempre a comunicação entre os 
profissionais da saúde se dá de maneira 
tranquila. Temos relatos de farmacêuticos 
que encontram dificuldades para dialogar 
com o prescritor, seja para sanar dúvidas 
técnicas relacionadas ao preenchimento do 
receituário, ou verificar a adequabilidade da 
medicação recomendada de acordo com o 
caso clínico do paciente.

Todos os profissionais devem ter critérios 
para a prescrição e, nos casos que possam 

gerar dúvidas, recomenda-se explicitar, por 
escrito, as justificativas para a indicação do 
medicamento, deixando claros os objetivos 
da abordagem terapêutica em questão.

Ao receber prescrições medicamentosas, 
principalmente com medicamentos sujeitos 
a controle especial, é importante que o 
farmacêutico verifique o correto preenchi-
mento do receituário e/ou da notificação da 
receita, e avalie tecnicamente a prescrição. 
A dispensação do medicamento sem a 
devida análise ou por omissão, co-respon-
sabiliza o profissional por possíveis danos 
relacionados ao paciente.

Em todos os casos, antes da dispensação, 
o farmacêutico, na análise da prescrição, 
deve verificar o correto preenchimento 
da receita e analisar se as informações 
contidas permitem esclarecer qual o nome 
do medicamento, dose, posologia, via de 
administração, tempo de uso ou demais 
recomendações que se fizerem necessárias. 
O farmacêutico deve ainda checar se o 
receituário atendente tecnicamente as 
normas estabelecidas pela Lei 5.991/1973, 
Portaria 344/1998, RDC 20/2011, RDC 
67/2007, RDC 87/2008 e as demais 
normatizações que regem a dispensação 
de medicamentos que vierem ser aprovadas 
pelo órgão sanitário competente.

De acordo com o Ar t igo 35º da Lei 
5.991/1973, a receita basicamente deve 
conter a data, assinatura, endereço do 
consultório ou residência e o número de 
inscrição do prescritor em seu respectivo 
conselho profissional, sendo estes descritos 
de forma legível à caneta ou impressos em 
receituário próprio. A ausência de carimbo 
do profissional prescritor na receita não 
inviabiliza seu recebimento ou validade para 
a dispensação de medicamentos, contudo, a 
assinatura, com identificação clara do nome 
e registro do profissional, são indispen-
sáveis, assim como a origem da prescrição.

A Lei 13.021/2014, no Artigo 14º, destaca 
que ”cabe ao farmacêutico, na dispen -
sação de medicamentos, visando garantir 
a eficácia e a segurança da terapêutica 
prescrita, observar os aspectos técnicos 
e legais do receituário.” O Artigo 13º da 
mesma lei relaciona ainda como obrigação 
do farmacêutico orientar e esclarecer o 

paciente quanto aos benefícios e riscos 
envolvidos na farmacoterapia, avaliando 
as interações medicamentosas e recomen-
dando o correto manuseio e uso do 
medicamento.

Para o cumprimento dos dispostos legais, é 
extremamente importante que os farmacêu-
ticos, tenham uma maior interação com 
o profissional prescritor, solicitando, se 
necessário, esclarecimentos quanto à 
abordagem terapêutica escolhida ou a 
correção de alguma informação que inexista 
na receita.

O farmacêutico tem o direto e dever, 
resguardados pelo Código de Ética da 
Profissão (Resolução 596/2014, do CFF), 
de interagir com o profissional prescritor. 
E este, por outro lado, deve se dispor a 
trocar informações que permitam avaliar 
o problema de forma mais ampla e, se 
necessár io, adequar as informações 
contidas no receituário em benefício à 
saúde do paciente.

Outro questionamento frequente na dispen-
sação de medicamentos, relaciona-se a 
validade das prescrições encaminhadas 
por diferentes profissionais da saúde. A 
principal dúvida da classe farmacêutica 
é se o medicamento indicado realmente 
pode ser prescri to por determinados 
profissionais. Tal questionamento pode 
ser provocado pela falta de clareza no 
preenchimento do receituário ou pelo não 
conhecimento do farmacêutico sobre a 
abordagem terapêutica recomendada, o 
que dificulta o entendimento da prescrição e 
gera dúvidas quanto a legalidade da dispen-
sação do medicamento.

Neste sentido, podemos destacar as 
diretrizes técnicas e legais para prescrição 
de alguns profissionais da saúde:

Prescrição em Medicina
O médico é, por natureza, o principal profis-
sional prescritor de medicamentos, uma vez 
que é o responsável pelo diagnóstico clínico 
do paciente, regidos pela Lei 12.842/2013 
que regulamenta a profissão. Desde que 
legalmente habili tado e registrado no 
Conselho Regional de Medicina de sua 
jurisdição, o médico pode prescrever 
qualquer classe de medicamentos, indepen-

Parecer Técnico 02/2014
Atuação multidisciplinar na prescrição de medicamentos e assistência integral à saúde

dente de possuir título de especialista para a 
área em questão. Contudo, a conduta clínica 
deve ser regida pela capacidade técnica do 
profissional, seguindo os ditames éticos da 
profissão.

Prescrição em Odontologia
No âmbito da odontologia, a Lei 5.081/1966, 
que regulamenta o exercício da profissão, 
determina que: “Compete ao Cirurgião 
Dentista prescrever e aplicar especialidades 
farmacêuticas de uso interno e externo, 
indicadas em Odontologia”. O cirurgião 
dentista pode prescrever qualquer classe 
de medicamentos que tenha indicação 
comprovada para atividade, incluindo os 
medicamentos sujeitos a controle especial 
da portaria 344/1998 e os antimicrobianos, 
seguindo, é claro, as diretrizes legais para 
elaboração do receituário. 

Prescrição em Medicina Veterinária
Segundo a Lei 5.517/1968, a prática 
clínica em animais, que inclui a prescrição, 
restringe-se somente ao médico veterinário. 
A portaria 344/1998 resguarda a prescrição 
de medicamentos sujeitos a controle 
especial pelo médico veterinário. Contudo, 
o Artigo 38º é claro em delimitar que as 
prescrições sejam destinadas somente 
para uso em animais. Em 2012, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) publicou por meio da Instrução 
Normativa DAS nº 25, de 8 de novembro, 
os procedimentos para a comerciali -
zação das substâncias sujeitas a controle 
especial, quando destinadas ao uso veteri-
nário, relacionando no Anexo I da Instrução 
Normativa, os produtos de uso veterinário 
que as contenham.

Prescrição em Nutrição
A lei 8.234/1991 prevê que os nutricionistas 
podem prescrever suplementos nutricionais, 
necessários à complementação da dieta. 
Segundo a Resolução 380/2005 do 
Conselho Federal de Nutrição (CFN), esta 
prescrição somente pode ser elaborada 
na atividade clínica, por meio da avaliação 
das necessidades individuais do paciente. 
As Resoluções 402/2007 e 525/2013 do 
CFN regulamentam que o nutricionista crie 
fórmulas de suplementos que contenham 
em sua composição produtos fitoterápicos. 
Para isto, o profissional deverá basear-se em 
evidências científicas quanto aos critérios de 
eficácia e segurança. A Resolução 525/2013 

determina ainda que “a competência para a 
prescrição de plantas medicinais e drogas 
vegetais é atribuída ao nutricionista sem 
especialização, enquanto a competência 
para prescrição de f itoterápicos e de 
preparações magistrais é atribuída exclusi-
vamente ao nutricionista por tador de 
título de especialista ou certificado de 
pós-graduação Lato Sensu nessa área.” 

Prescrição em Enfermagem
A prescrição em enfermagem também é 
prevista por lei. O Decreto nº 94.406/1987 
e a Lei nº 7.498/1986 dispõem que o 
enfermeiro é habilitado a exercer a atividade 
de consulta de enfermagem, procedendo, se 
necessário, a prescrição de medicamentos, 
desde que previamente estabelecidos 
em programas de saúde pública e em 
rotina aprovada pela instituição de saúde. 
Segundo a Portaria nº 2.488/2011, do 
Ministério da Saúde, que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica e, estabelece a 
revisão de diretrizes e normas para a organi-
zação da Atenção Básica, para a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS), o 
enfermeiro tem permissão para prescrever 
medicamentos e solicitar exames no âmbito 
dos programas de saúde pública, através 
das diretrizes estabelecidas nos manuais 
do Ministério da Saúde, condicionado 
à existência de protocolos e aprovados 
pelas instituições ou programas de saúde 
nos quais estejam inseridos. Apesar das 
diretrizes legais, existe ainda a restrição 
da prescrição de medicamentos sujeitos 
a controle especial, determinados pela 
Portaria 344/1998.

Farmacêutico
Após a publ icação da Resolução nº 
586/2013 do C onse lho Federa l  de 
Farmácia, o farmacêutico configura também 
como profissional prescritor legalmente 
habilitado. Para a prescrição, o profissional 
precisa estar devidamente registrado no 
Conselho Regional de Farmácia (CRF) de 
sua jurisdição. Ressalta-se que a definição 
da abordagem terapêutica escolhida pelo 
farmacêutico deve ser baseada em conheci-
mentos técnicos e científicos que permitam 
a segurança e eficácia do tratamento. 
O Artigo 5º da Resolução define que “o 
farmacêutico poderá realizar a prescrição 
de medicamentos e outros produtos com 
finalidade terapêutica, cuja dispensação não 

exija prescrição médica, incluindo medica-
mentos industrializados e preparações 
magistrais - alopáticos ou dinamizados 
-, plantas medicinais, drogas vegetais e 
outras categorias ou relações de medica-
mentos que venham a ser aprovadas pelo 
órgão sanitário federal para prescrição do 
farmacêutico.”

A Resolução nº 586/2013 prevê a possibi-
l idade de o farmacêut ico real izar a 
prescrição de medicamentos tarjados. 
Contudo, o ato é condicionado aos seguintes 
requisitos: a especialização do profissional 
na área clínica com título reconhecido pelo 
CRF; existência de diagnóstico prévio e que 
o procedimento seja previsto em programas, 
protocolos, diretrizes ou normas técnicas 
aprovadas para aplicação no âmbito das 
instituições de saúde ou se houver estabe-
lecimento de acordos de colaboração com 
outros prescritores.

Os psicólogos, fisioterapeutas, acupuntu-
ristas e terapeutas holísticos não possuem 
regulamentação especí f ica quanto à 
prescrição de medicamentos, mas em 
casos específicos, são habilitados a realizar 
prescrições de recomendação terapêutica 
ou uso de fitoterápicos de venda livre.

Me smo que o s pro f i s s ionais  se jam 
legalmente habilitados a prescrever, a 
prescrição deve ser feita obedecendo as 
diretrizes legais e ser restrita às indicações 
terapêuticas da sua área de atuação. Da 
mesma forma, o farmacêutico, no momento 
em que dispensa o medicamento, torna-se 
corresponsável pela terapia do paciente, 
devendo, portanto, ter extremo cuidado na 
avaliação da farmacoterapia recomendada.

Todos os profissionais envolvidos no atendi-
mento em saúde são responsáveis pela 
eficácia do tratamento e segurança do 
paciente, convergindo seus esforços para o 
objetivo comum e se conscientizar de que a 
troca de informações e o cuidado multidis-
ciplinar ampliam as chances de eficácia do 
tratamento.

Nossa meta, enquanto profissionais da 
saúde, sempre será resguardar a segurança 
e o bem estar do paciente. A promoção, 
proteção e recuperação da saúde individual 
e coletiva, assim como o uso racional 
de medicamentos, somente podem ser 
alcançados quando todos os envolvidos 
atuam em conjunto, promovendo a efetiva 
assistência terapêutica integral.

Assessoria Técnica
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ANVISA aprova registro de
novo medicamento para tuberculose

Fonte: Imprensa/Anvisa

A ANVISA aprovou, no dia 13 de novembro, o registro de uma nova associação de 
fármacos para o tratamento da tuberculose no país. O novo medicamento traz a 
combinação de rifampicina+isoniazida+pirazinamida+etambutol e é indicado para 
tuberculose pulmonar e extra pulmonar, na fase inicial do tratamento.

O esquema básico com quatro substâncias favorece a maior adesão ao tratamento 
por parte do paciente. A combinação também evita o aumento na multirresistência 
da doença e possibilita maior conforto ao paciente, devido à redução do número de 
comprimidos a serem ingeridos por dia.

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente 
os pulmões, sendo uma enfermidade curável. Anualmente, são notifi cados cerca 
de seis milhões de novos casos em todo o mundo, levando mais de um milhão de 
pessoas a óbito.

Ministério da Saúde incorpora vacina tríplice ao calendário das gestantes
Fonte: Portal Brasil

O Ministério da Saúde anunciou, no dia 17 de novembro, a estratégia para a intro-
dução da vacina Tríplice Acelular (DTPa) contra coqueluche, difteria e tétano 
no Calendário Nacional de Vacinação do SUS. A DTPa será disponibilizada para 
gestantes na rede pública de saúde. A dose será oferecida de forma gratuita e prefe-
rencialmente a partir da 27ª semana de gestação até a 36ª semana.

O objetivo da inclusão da vacina é reduzir a transmissão da coqueluche entre recém-
-nascidos e garantir proteção indireta nos primeiros meses de vida, quando o bebê 
ainda não teve a oportunidade de completar o esquema vacinal. A expectativa é 
que 3 milhões de brasileiras sejam benefi ciadas com a medida. Entre 2011 e 2013, 
o Ministério da Saúde registrou 4.921 casos de coqueluche em menores de 3 meses, 
35% de todos os casos do País no período, que foram 14.128. Nesta época, foram 
registrados 204 óbitos, o que representa 81% do total nacional.

Diabetes “envelhece” a mente em 5 anos e pode acelerar processo de demência
Fonte: R7

O diabetes “envelhece” a mente em cinco anos. Essa foi a conclusão de um 
estudo da Universidade Jphns Hopkins Bloomberg School of Public Health, em 
Mayland, nos Estados Unidos. De acordo com pesquisadores, a doença pode até 
mesmo acelerar o aparecimento de demência.

Segundo informações do site The Independent, os pesquisadores apontaram 
ligações diretas entre o declínio cognitivo e o diabetes. Para o estudo, foram 
analisadas 16 mil pessoas nos Estados Unidos. Elas foram acompanhadas desde 
a década de 1980.

As evidências sugerem que podemos diminuir o nosso risco de demência nos 
mantendo saudáveis. Ter uma dieta equilibrada, fazer exercício regularmente, 
não fumar e manter a pressão arterial e o peso sob controle são fundamentais.

Butantã vai fazer soro contra o Ebola
Fonte: O Estado de S.Paulo

O Instituto Butantã está se preparando para desenvolver um soro contra o vírus 
Ebola, em parceria com o Instituto Nacional da Saúde (NIH, na sigla em inglês) 
dos Estados Unidos. Os trâmites estão sendo feitos para a assinatura do contrato 
com o NIH e, se as autoridades brasileiras liberarem a pesquisa, o novo soro 
estará disponível dentro de nove meses para aplicação em humanos.

O soro é diferente de uma vacina. Na aplicação de vacinas, ocorre a chamada 
“indução de imunidade ativa”: o organismo é induzido a produzir os próprios anti-
corpos. Já na aplicação de soros, o que ocorre é a “indução de imunidade passiva”. 
O novo soro deverá ser desenvolvido com base na imunização de cavalos com o 
vírus da raiva, em versão modifi cada com a proteína do Ebola. Uma vez que os 
cavalos forem imunizados, os cientistas verifi carão se o organismo dos animais foi induzido a produzir, em grande quan-
tidade, anticorpos neutralizantes. Depois de uma série de testes de toxicidade no Brasil, os americanos farão testes de 
inibição do soro com modelos de macacos.

Assim que o contrato for assinado, o NIH enviará o material biológico necessário para a imunização.

Pacientes do SUS receberão novas formulações de antirretrovirais
Fonte: Agência Brasil

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de duas novas formulações de medicamentos 
para os pacientes em tratamento contra a AIDS pelos SUS. Serão benefi ciadas cerca de 
135 mil pessoas com as novas formulações. Uma delas é o ritonavir 100 mg na apresen-
tação termoestável, que poderá ser mantido em temperatura de até 30ºc. Isso repre-
senta um grande avanço, já que o medicamento distribuído pelo SUS, até então, necessi-
tava de armazenamento em câmara fria, com temperatura entre 2ºC e 8ºC.

A apresentação termoestável proporcionará maior comodidade aos pacientes em uso do 
medicamento e, consequentemente, melhor adesão ao tratamento, facilitando ainda a 
logística de armazenamento, distribuição e dispensação. O Ministério da Saúde distribui 
esse medicamento desde 1997, mas pela primeira vez está sendo disponibilizado em 
apresentação termoestável.

Lei obriga SUS a realizar exame de câncer de próstata
Fonte: Portal Brasil

A presidente Dilma Rousseff  sancionou a Lei 13.045, que obriga o Sistema 
Único de Saúde a realizar exames para a detecção precoce do câncer de prós-
tata sempre que, a critério médico, o procedimento for considerado neces-
sário. A medida, publicada no Diário Ofi cial da União do dia 26 de novembro, 
também determina que profi ssionais de saúde devem ser capacitados para 
novos avanços nos campos da prevenção.

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens 
(atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). Em valores absolutos, é o 
sexto tipo mais comum no mundo.

A doença pode ser responsável, somente neste ano, pela morte de 13 mil homens no País, segundo estimativas do Insti-
tuto Nacional de Câncer José Alencar (Inca). A Sociedade Brasileira de Urologia alerta que exames devem ser feitos anual-
mente a partir dos 50 anos.



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

Espaço do leitor

Farmácia Comunitária: SNGPC
Excelentes as informações passadas no curso. Esclare-
ceram dúvidas do dia a dia em drogaria. Parabéns a 
todos e obrigada pela oportunidade. 

Fernanda Matias de Souza Alves (via Fale Conosco)

Serviços Farmacêuticos e 
Farmacologia dos Antibióticos
A troca de experiências e a atenção do palestrante quanto a 
orientação aos farmacêuticos foram excelentes. O CRF/MG 
está de parabéns pela organização e abordagem de temas 
que atualizam e conscientizam os profissionais. Parabéns a 
todos, aguardo os próximos treinamentos! 

Fernando Matias de Souza Alves (via Fale Conosco)

No geral, estou muito satisfeita, me senti em casa. Fui 
muito bem recebida e pretendo estreitar cada vez mais 
minha relação com o CRF/MG.

Fernanda Correia Rocha (via Fale Conosco)

As capacitações são muito importantes e sempre 
acrescentam em nossa vida profissional. Que os 
programas de capacitação continuem e sejam acessíveis 
a todos os interessados. 

Edenize A Fagundes (via Fale Conosco)

Farmácia estabelecimento de Saúde
O treinamento foi ótimo. Tema muito importante e 
palestrante capacitado. 

Gregory Aguiar Santos (via Fale Conosco)

Ótima oportunidade para esclarecimentos quanto 
ao quesito de drogaria como estabelecimento de 
saúde e organização no processo de documen-
tação para abertura e renovação de todas as 
áreas da Farmácia.

Jeane Soares Santos (via Fale Consoco)

Fundo de Assistência
Comunico, com muita tristeza, o falecimento de 
Antero de Siqueira Junior, no dia 30/10/2014, 
aos 79 anos. Agradeço a todos os responsáveis 
pelo setor do Fundo de Assistência pelo empenho 
e solidariedade nos serviços prestados. A contri-
buição do Fundo de Assistência ajudou muito o 
meu pai nos últimos anos de vida. É com grande 
tristeza que informo que minha mãe, sua esposa, 
Maria de Lourdes S. Siqueira, aos 80 anos, 
faleceu no mesmo dia. Ela às 12 horas e ele às 
22 horas. Para a família, um sinal de amor eterno. 

Maria Alice Siqueira Zanin (por email)
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