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#somosfarmaceuticos
Farmacêuticos se unem em campanha do CRF/MG para demonstrar seu amor pela profissão
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Esta edição da Farmácia Revista apresenta a campanha do Mérito Farmacêutico 2015, que contou com a 
participação espontânea de profi ssionais reais. Tudo começou com o convite lançado pelo CRF/MG para que 
os farmacêuticos enviassem suas fotografi as em uma manifestação de amor e dedicação à Farmácia.

O convite foi prontamente aceito e resultou na criação de um mosaico composto por centenas de farmacêuticos 
que trabalham todos os dias para promover a saúde e o bem-estar da população, em Minas Gerais. 

O mesmo mosaico apresentado na capa desta edição também foi explorado na página principal do site e no 
Facebook do CRF/MG. Se é grande o orgulho que estes profi ssionais têm em ser farmacêuticos, maior é o 
orgulho que o Conselho tem em mantê-los em seus quadros.

Boa leitura!
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Capa:

Fotos: Arquivo Pessoal 
dos farmacêuticos

Arte: Rodrigo Vilaça

Campanha em 
comemoração ao Dia 
do Farmacêutico 2015 
busca exaltar o orgulho 
da profissão e o espírito 
de união da categoria.
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Com a Palavra

Janeiro
• Entrevista para o MGTV, 
da Rede Globo, sobre 
automedicação, no dia 7;

• Entrevista para a Rede 
Minas sobre a importância 
do farmacêutico, no dia 19;

• Entrevista 
ao vivo para a Rede Super 
sobre o Dia do Farmacêutico, no dia 20;

• Entrevista no site do jornal Hoje em Dia com o farmacêutico 
mais antigo em atividade em Minas Gerais, no dia 24;

• Entrevista ao vivo para o Bom Dia Minas, da Rede 
Globo, sobre interação medicamentosa, no dia 26;

• Entrevista para o jornal Hoje em Dia sobre o 
uso recreativo de oxicodona, no dia 27;

• Redação BH News
 -Entrevista sobre o uso de emagrecedores, no dia 9;
 -Entrevista sobre proteção solar, no dia 16;
 -Entrevista sobre a liberação do canabidiol, no dia 23;

Fevereiro
• Entrevista para MGTV 1ª Edição, da Rede Globo, 
sobre descarte de medicamentos, no dia 25;

• Mistura álcool x medicamento
 -Jornal Inter TV, de Montes Claros, no dia 13;
 -Entrevista para a Rádio CBN, no dia 14;
 -Entrevista para o Diário do Rio Doce, de Governador Valadares, no dia 15;
 -Entrevista para a Rede Minas, no dia 17;

• Redação BH News
 -Entrevista sobre a classifi cação de lágrimas artifi ciais como medicamento, no dia 6;
 -Entrevista sobre a intercambialidade entre similares e genéricos, no dia 19;

sobre o Dia do Farmacêutico, no dia 20;

Entrevista sobre a liberação do canabidiol, no dia 23;

Entrevista para o Diário do Rio Doce, de Governador Valadares, no dia 15;

Conselho 
na Mídia

Envie sugestões de temas para comunicacao@crfmg.org.br

• Março: 
 -Jornal da Itatiaia 1ª edição: segundas e quartas, entre 6h30 e 9h;
 -Chamada Geral: quintas e sextas, entre 13h e 14h.

• Abril e Maio:
 -Rádio Vivo: segundas, terças e quartas, entre 10h e 17h 30:
 -Jornal da Itatiaia 2ª edição: terças e quintas, entre 12h 30 e 13h. 

Minuto do Farmacêutico 
na Rádio Itatiaia

610AM ou 95,7FM

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais 
tem se transformado muito nos últimos anos. Foi-se o 
tempo em que, como autarquia federal, preocupava-
-se somente com o cumprimento da legalidade. Desde 
quando assumimos a diretoria, em 2014, temos dado 
cada vez mais valor também aos outros princípios 
constitucionais que regem a Administração Pública. Em 
especial, ao princípio da efi ciência administrativa. Hoje, 
para nós, não basta cumprir a lei. É preciso compro-
meter-nos com a conquista de resultados positivos para 
o serviço público e com o atendimento satisfatório das 
necessidades do farmacêutico. 

O princípio da efi ciência foi o responsável pela transfor-
mação do nosso modelo de administração. O que era 
estritamente burocrático deu lugar a um modelo priori-
tariamente gerencial. Os resultados são concretos. Com 
a máquina reorganizada, tornamos nossos serviços mais 
funcionais e condizentes com o que a categoria espera 
do seu conselho de classe. 

Para tanto, foi preciso assumir posturas ousadas. 
Abandonamos a mentalidade comum no serviço 
público, de que as coisas são obrigatoriamente morosas 
e frequentemente impossíveis de serem alteradas. 
Começamos a transformação pelos próprios colabora-
dores, que hoje não se apresentam como servidores 
públicos, mas como empregados protegidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Embora sejam 
quase todos concursados, eles sabem que a estabilidade 
no CRF/MG está condicionada única e exclusivamente 
ao desempenho de cada um. Todos são avaliados 
anualmente, em processo no qual é garantida a ampla 
defesa, e trabalham para maximizar os resultados, 
reduzir os custos e satisfazer os farmacêuticos.

A busca permanente pela 
efi ciência administrativa

Como busca permanente da eficiência, promovemos 
rodízios dos colaboradores de um setor para o outro. 
Além de eliminar possíveis vícios, a medida permite o 
surgimento de novas ideias para velhos problemas, fortale-
cendo a integração entre funcionários e melhorando cada 
vez mais os serviços prestados aos farmacêuticos. No 
CRF/MG, todos já entenderam que não basta executar os 
serviços dentro da legalidade se eles não atingirem o fi m 
a que se propõem. 

É assim que temos trabalhado para construir o Conselho 
do futuro. A casa do farmacêutico está cada dia mais 
sólida e próxima do seu profissional. Queremos que o 
CRF/MG esteja à altura do farmacêutico que representa e 
não medimos esforços para zelar pela ética, qualifi cação 
e defesa da profi ssão em todas as esferas. O resultado 
é motivador: a progressiva valorização do farmacêutico 
perante da sociedade e a garantia de benefícios ainda 
maiores à saúde pública. Não resta dúvidas de que 
estamos no caminho certo. 

Arthur Maia Amaral
Secretário-geral do CRF/MG

| Janeiro - Fevereiro 2015 | 55



| Janeiro - Fevereiro 2015 | 7

Gestão

| Farmácia Revista |6

Gestão

O CRF/MG passou a enviar, em 2015, comunicados 
aos farmacêuticos com mais de 70 anos de idade 
para informá-los de que têm direito à inscrição 
remida. O benefício, regulamentado pelo Conselho 
Federal de Farmácia por meio da Resolução 521/09, 
permite que o profissional continue trabalhando 
normalmente e o isenta do compromisso fi nanceiro 
anual junto ao seu Conselho de classe. 

Como a adesão não é automática e depende de 
uma solicitação do farmacêutico interessado, o 
CRF/MG está enviando os informativos para todos 
os profissionais que atendam aos pré-requisitos 
previstos na Resolução. Na mesma correspon-
dência também é encaminhado o requerimento de 
solicitação, que deve ser preenchido e devolvido ao 
CRF/MG para que seja dado andamento ao pedido. 

Benefício na melhor idade

Atendendo à Resolução 603/2014, do Conselho Federal de Farmácia, 
que aprova o Regimento Interno dos Conselhos de Farmácia, o CRF/MG 
divulgou, em seu site, o relatório dos trabalhos desenvolvidos em 2014. 
No espaço, também está disponibilizada a relação de todos os profi s-
sionais inscritos, como determina a Resolução.

Para o farmacêutico Vanderlei Machado, a determinação do CFF 
vem ao encontro do que já é praticado no CRF/MG desde 2013, 
quando ele assumiu o cargo de presidente. “Desde o meu primeiro 
mandato, iniciamos um processo de transparência administrativa, 
do qual o CRF/MG não pode mais abrir mão. Primeiro, começamos 
com a divulgação do balanço fi nanceiro e patrimonial na Farmácia 
Revista e no site do Conselho. Depois, criamos o espaço de Transpa-
rência Pública, também no portal, onde os farmacêuticos passaram 

Acesse: www.crfmg.org.br > Institucional > Balanço de gestão

Balanço da gestão 2014 está disponível no site
a acompanhar o andamento das decisões de 
diretoria e do plenário. Afi nal, o patrimônio de 
uma categoria formada por mais de 20 mil 
profi ssionais deve ser tratado com o máximo 
de zelo, respeito e cuidado. É o que temos 
feito desde então”, afi rmou.feito desde então”, afi rmou.

O CRF/MG passou a enviar, em 2015, comunicados 
aos farmacêuticos com mais de 70 anos de idade 
para informá-los de que têm direito à inscrição 
remida. O benefício, regulamentado pelo Conselho 
Federal de Farmácia por meio da Resolução 521/09, 
permite que o profissional continue trabalhando 
normalmente e o isenta do compromisso fi nanceiro 
anual junto ao seu Conselho de classe. 

Como a adesão não é automática e depende de 
uma solicitação do farmacêutico interessado, o 
CRF/MG está enviando os informativos para todos 
os profissionais que atendam aos pré-requisitos 
previstos na Resolução. Na mesma correspon-
dência também é encaminhado o requerimento de 
solicitação, que deve ser preenchido e devolvido ao 
CRF/MG para que seja dado andamento ao pedido. 

Segundo o diretor Arthur Maia Amaral, como Segundo o diretor Arthur Maia Amaral, como Segundo o diretor Arthur Maia Amaral, como 
muitos dos serviços na sede podem ser muitos dos serviços na sede podem ser muitos dos serviços na sede podem ser 
feitos pela internet, o fato de os farmacêu-feitos pela internet, o fato de os farmacêu-feitos pela internet, o fato de os farmacêu-
ticos procurarem atendimento presencial ticos procurarem atendimento presencial ticos procurarem atendimento presencial 
signifi ca que, além da prestação de um bom signifi ca que, além da prestação de um bom signifi ca que, além da prestação de um bom 
serviço, eles também esperam ser acolhidos. serviço, eles também esperam ser acolhidos. serviço, eles também esperam ser acolhidos. 
“É nosso compromisso fazer com que os “É nosso compromisso fazer com que os “É nosso compromisso fazer com que os 
colegas se sintam em casa. Por isso, tivemos colegas se sintam em casa. Por isso, tivemos colegas se sintam em casa. Por isso, tivemos 
o cuidado de preparar um espaço que, fi sica-o cuidado de preparar um espaço que, fi sica-o cuidado de preparar um espaço que, fi sica-
mente, corresponda à qualidade dos serviços mente, corresponda à qualidade dos serviços mente, corresponda à qualidade dos serviços 
que prestamos”, destacou Arthur.que prestamos”, destacou Arthur.que prestamos”, destacou Arthur.

O início do ano é um período de grande procura pelos serviços do CRF/O início do ano é um período de grande procura pelos serviços do CRF/O início do ano é um período de grande procura pelos serviços do CRF/
MG, e muitos farmacêuticos optam por ir à sede do Conselho para MG, e muitos farmacêuticos optam por ir à sede do Conselho para MG, e muitos farmacêuticos optam por ir à sede do Conselho para 
providenciar a renovação dos documentos obrigatórios ao funciona-providenciar a renovação dos documentos obrigatórios ao funciona-providenciar a renovação dos documentos obrigatórios ao funciona-
mento dos estabelecimentos. Pensando em ampliar a comodidade e mento dos estabelecimentos. Pensando em ampliar a comodidade e mento dos estabelecimentos. Pensando em ampliar a comodidade e 
o conforto de quem aguarda atendimento, a diretoria decidiu criar um o conforto de quem aguarda atendimento, a diretoria decidiu criar um o conforto de quem aguarda atendimento, a diretoria decidiu criar um 
espaço exclusivo e personalizado, onde é possível aproveitar o tempo espaço exclusivo e personalizado, onde é possível aproveitar o tempo espaço exclusivo e personalizado, onde é possível aproveitar o tempo 
de espera para realizar atividades profi ssionais ou pessoais.de espera para realizar atividades profi ssionais ou pessoais.de espera para realizar atividades profi ssionais ou pessoais.

Localizado no primeiro andar, ao lado da gerência de Registro, o Localizado no primeiro andar, ao lado da gerência de Registro, o Localizado no primeiro andar, ao lado da gerência de Registro, o 
Espaço do Farmacêutico possui dois computadores com acesso à Espaço do Farmacêutico possui dois computadores com acesso à Espaço do Farmacêutico possui dois computadores com acesso à 
internet e uma impressora. No ambiente climatizado, os farmacêu-internet e uma impressora. No ambiente climatizado, os farmacêu-internet e uma impressora. No ambiente climatizado, os farmacêu-
ticos também podem aproveitar a oportunidade para adquirir ticos também podem aproveitar a oportunidade para adquirir ticos também podem aproveitar a oportunidade para adquirir 
materiais informativos disponibilizados pelo CRF/MG e reunir-se com materiais informativos disponibilizados pelo CRF/MG e reunir-se com materiais informativos disponibilizados pelo CRF/MG e reunir-se com 
colegas.colegas.colegas.

A farmacêutica Marta de Paula, uma das primeiras a usufruir do local, A farmacêutica Marta de Paula, uma das primeiras a usufruir do local, A farmacêutica Marta de Paula, uma das primeiras a usufruir do local, 
elogiou a iniciativa. “Às vezes, a gente vem aqui e precisa de um ou elogiou a iniciativa. “Às vezes, a gente vem aqui e precisa de um ou elogiou a iniciativa. “Às vezes, a gente vem aqui e precisa de um ou 
outro documento, e temos que procurar algum lugar para imprimi-los. outro documento, e temos que procurar algum lugar para imprimi-los. outro documento, e temos que procurar algum lugar para imprimi-los. 
Agora, o Conselho disponibilizou esses computadores com acesso à Agora, o Conselho disponibilizou esses computadores com acesso à Agora, o Conselho disponibilizou esses computadores com acesso à 
internet e impressão para a gente, além de informativos que sempre internet e impressão para a gente, além de informativos que sempre internet e impressão para a gente, além de informativos que sempre 
são úteis para nós”.são úteis para nós”.são úteis para nós”.

Espaço do farmacêutico aumenta a comodidade de 
quem aguarda atendimento na sede do Conselho 

Farmacêutico
ganha novo espaço

Mantenha seus dados atualizados na 
Área do Farmacêutico e garanta o seu 

voto nas eleições do CRF/MG!

www.crfmg.org.br

Transparência tem sido uma das prioridades do CRF/MG

CADASTRO 
ELEITORAL
CADASTRO 

A inscrição remida também é facultada 
ao farmacêutico aposentado por 
invalidez ou por tador de doença 
incapacitante. Basta que o profi ssional 
comprove o diagnóstico da doença e a 
impossibilidade do exercício laboral por 
meio de laudo médico. Para obter esse 
direito, o farmacêutico não pode ter 
débitos fi nanceiros pendentes, além de 
ter a idade mínima necessária para a 
concessão do benefício até 31 de março 
do ano vigente. ”Esse é um direito do 
profissional. Queremos fortalecer seu 
direito de decidir por continuar pagando 
a anuidade ou não”, afirmou o diretor 
Marcos Luiz de Carvalho.
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Gestão

O CRF/MG se uniu ao Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais 
na mobilização dos farmacêuticos que atuam em farmácias, drogarias 
e distribuidoras, como parte da Campanha Salarial 2015. O Conselho 
cedeu a sua estrutura nas sedes de Uberlândia e Montes Claros para 
a realização das assembléias regionais, nos dias 5 e 10 de fevereiro, 
respectivamente. As propostas debatidas pelos farmacêuticos de 
todo o Estado integraram a pauta que estava em negociação com o 
sindicato patronal.

Para o presidente Vanderlei Machado, este é um momento que 
pede união das entidades de classe e dos próprios farmacêuticos. 
“Embora a busca por melhorias trabalhistas seja uma atribuição 
legal do Sinfarmig, o CRF/MG entende que é missão de todas as 
entidades farmacêuticas ajudar a conquistar avanços no salário e 
nas condições de trabalho, em prol de uma categoria mais forte e 
valorizada. Os profi ssionais também devem fazer a sua parte, contri-
buindo para a garantia destas conquistas”, afi rmou.

De acordo com Vanderlei Machado, o CRF/MG vai continuar 
trabalhando em conjunto com o Sinfarmig para que os farmacêuticos 
de outras áreas de atuação também se beneficiem com acordos 
coletivos de trabalho.

CRF/MG apoia o Sinfarmig 
na Campanha Salarial 2015

Universidade Federal 
de Juiz de Fora

No dia 16 de janeiro, a formanda Laura 
Junqueira recebeu o Prêmio Professor Lúcio 

Guedes Barras das mãos do assessor de 
diretoria do CRF/MG, Alisson Brandão.

Faculdade Pitágoras 
Divinópolis

O formando Rafael Vieira foi condecorado com 
a medalha pela assessora técnica do Conselho, 

Danyella Domingues, no dia 20 de janeiro.

Prêmio Professor
Lúcio Guedes Barra

O Prêmio Professor Lúcio Guedes Barra é 
outorgado aos acadêmicos que se destacam 

durante a graduação. As inscrições das 
instituições interessadas em participar devem 

ser feitas pelo coordenador do curso de 
Farmácia, pela área “Instituição de Ensino”,

no site www.crfmg.org.br

- Reajuste de 5,5%
44h - R$ 3.446,68
40h - R$ 3.133,35
30h - R$2.350, 01
20h - R$1.566,67

- Hora normal: R$ 15,67

- Hora extra 50%: R$23,50

Foto: Sagae Formaturas

Foto: Aquarela Fotografia

Algumas reivindicações 
apresentadas pela categoria: 

a medalha pela assessora técnica do Conselho, 
Danyella Domingues, no dia 20 de janeiro.

•  DESTAQUE ACADÊMICO  •

Concurso 
irregular? 
Denuncie!
O CRF/MG passou a oferecer um novo canal de denúncia para 
pessoas interessadas em apontar irregularidades nos concursos 
públicos que contemplam o cargo de farmacêutico. O novo 
sistema, disponível no site do Conselho, no link “Informações e 
Serviços”, foi criado para auxiliar no encaminhamento correto das 
denúncias sobre equívocos nos editais, sejam relacionados ao 
salário oferecido ou à jornada de trabalho proposta.

As denúncias são enviadas automaticamente aos órgãos respon-
sáveis pela sua fi scalização, como o Sindicato dos Farmacêuticos 
de Minas Gerais (Sinfarmig), Ministério Público e Tribunal de 
Contas, de acordo com a atribuição de cada um deles e com o 
objetivo de tentar reverter a situação. Para tanto, o denunciante 
deve preencher o formulário de maneira objetiva e anexar o edital 
do referido concurso.

O diretor Marcos Luiz de Carvalho lembra que a atuação do CRF/MG 
já ajudou a alterar a remuneração do cargo de farmacêutico no 
concurso público de Inhapim, em maio de 2014. Segundo ele, 
após receber denúncia de uma farmacêutica, o Conselho notifi cou 
o Sinfarmig, a prefeitura da cidade e a empresa responsável pelo 
concurso, que revisaram o edital. “Depois da nossa intervenção, 
a empresa alterou a remuneração dos pífi os R$724,00 oferecidos 
inicialmente para o total de R$1.998,00”, lembrou.

Acesse: www.crfmg.org.br > “Informações e Serviços” > “Denúncias”

Segundo ele, o objetivo do CRF/MG é somar 
forças ao Sinfarmig para tentar eliminar os 
equívocos que levam à desvalorização da 
profissão. “Sabemos que, em muitos casos, 
os salários são determinados por lei municipal 
e somente uma alteração vinda da Câmara de 
Vereadores pode aumentá-los defi nitivamente. 
Mas, no caso de Inhapim, a prefeitura decidiu 
somar ao salário a quantia de R$1.200,00 que 
o Governo de Minas repassa para a fi xação dos 
farmacêuticos da Rede Farmácia de Minas, 
tornando a remuneração do farmacêutico mais 
próxima do que deveria ser.”

Atividade Profi ssional
Além das irregularidades em concursos, no 
site também é possível denunciar profi ssionais 
e estabelecimentos farmacêuticos que agem 
de maneira antiética, ou que descumprem a 
legislação. Neste caso, o denunciante recebe um 
número de protocolo por meio do qual é possível 
acompanhar o andamento das apurações. A 
resposta fi nal é disponibilizada em até 60 dias. 
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Fiscalização da presença do 
farmacêutico é exclusividade dos CRFs

Superior Tribunal de Justiça acatou o recurso movido pelo CRF/MG e, a partir dele, deu 
ganho de causa aos CRFs de todo o Brasil que têm recursos com a mesma matéria

Valor da anuidade é devolvido em capacitação, valorização e defesa da profissão

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu o recurso 
especial movido pelo CRF/MG e reconheceu a legiti-
midade dos conselhos de Farmácia na fiscalização da 
presença do profissional farmacêutico como respon-
sável técnico do estabelecimento durante todo o seu 
horário de funcionamento. Em decisão divulgada em 
fevereiro, o ministro Og Fernandes utilizou 
os ar t igos 15,  da Lei  5.991/73, 
e 24, da Lei 3.820/60, além do 
Decreto Federal  74.170/74, 
para reafirmar a competência  
da fiscalização e da aplicação 
de sanções aos estabeleci-
mentos que descumprirem  
a nova exigência. 

O  r e c u r s o  m o v i d o  p o r 
Minas Gerais foi acolhido 
c o m o  m o d e l o  p a r a  s e r 
a p l i c a d o  e m  t o d o s  o s 
outros casos semelhantes no 
Brasil, numa ferramenta jurídica 
conhecida como representativo de  
controvérsia. Isso significa que, em todos 
os casos onde seja julgada a competência dos CRFs 
para a fiscalização da essencialidade da presença do 
farmacêutico nos estabelecimentos, a decisão judicial é, 
automaticamente, favorável aos conselhos de Farmácia.

Esta vitória sepulta, definitivamente, os argumentos dos 
empresários do setor farmacêutico, que insistiam em 
alegar que a fiscalização da presença do farmacêutico 
era atribuição das vigilâncias sanitárias municipais. 
No relatório, o ministro Og Fernandes afirma que “a 
competência dos órgãos de vigilância sanitária recai 

sobre tudo que se referir à localização e ao funcio-
namento do estabelecimento. Já a competência dos 
Conselhos de Farmácia, segundo a Lei 3.820/60, 
consiste na fiscalização da atividade do profissional 
farmacêutico e do exercício da profissão”. 

Segundo a gerente da Advocacia-Geral do CRF/MG, 
advogada Daniela Duarte, o recurso já está 

transitado em julgado, o que significa 
que não cabe mais recurso. 

“Entramos com esse recurso 
há mais de 10 anos. Naquela 
época, havia uma dúvida muito 
grande sobre quem seria o 
responsável por essa fiscali-
zação. E para nós, nunca 
houve dúvida, esta sempre 
foi a principal atribuição 

dos conselhos de Farmácia”,  
afirmou a advogada.

Para o  pres idente Vander le i 
Machado, a conquista representa 

um grande avanço para a prof issão 
farmacêutica em todo o Brasil. “Agora é definitivo: 

ninguém poderá mais contestar a autoridade dos 
conselhos de Farmácia na fiscalização do exercício 
profissional. Os CRFs foram criados para zelar pela 
fiel observância dos princípios da ética e da disciplina 
de quem exerce a profissão, visando preservar a 
sociedade e os próprios farmacêuticos da ação de 
leigos. E o instrumento que permite o cumprimento 
desta missão é a fiscalização. Quem defende a flexibili-
zação da fiscalização deseja, exclusivamente, beneficiar  
as empresas”, contestou.

Gestão

Investindo no farmacêutico
O pagamento da anuidade é uma exigência 
imposta a todos os farmacêuticos que 
exercem a profissão. A cobrança, cujos valores 
precisam ser reajustados anualmente com 
base na inflação acumulada no ano anterior, 
está expressa na Lei 12.514/2011 e compete 
aos conselhos de Farmácia de todo o Brasil 
aplicá-la igualmente em todos os estados.

Apesar da obrigação legal que envolve a 
cobrança da anuidade, o CRF/MG adotou 
como diretriz a reversão de todo valor investido 
pelo farmacêutico em ações de defesa da 
própria profissão e dos profissionais. É o que 
vem fazendo desde 2012, quando ampliou, 
significativamente, a oferta de capacitação e 
as ações de valorização perante a sociedade. 
Se, antigamente, a anuidade era usada quase 
que exclusivamente para custear o trabalho da 
fiscalização, hoje ela subsidia o funcionamento 
de uma entidade forte, focada em representar 
o farmacêutico e defendê-lo em todas as 
instâncias.

A própria fiscalização, papel principal dos conselhos de classe, 
tornou-se mais educativa e próxima da realidade dos profissionais, 
deixando para trás os dias em que o número de autos de infração 
lavrados era o indicador da qualidade do trabalho desenvolvido 
pelos fiscais. O vice-presidente Claudiney Ferreira, responsável 
por coordenar as ações de fiscalização, lembra que a mudança 
começou a acontecer quando o Conselho se aproximou também 
dos seus fiscais. “Passamos a fazer treinamentos periódicos com 
os fiscais, padronizando condutas e conscientizando-os sobre o seu 
papel orientativo. Eles prontamente atenderam ao nosso chamado 
e hoje são grandes aliados do farmacêutico no seu dia a dia profis-
sional”, ressaltou o vice-presidente.

Também é com a anuidade que o CRF/MG custeia as melhorias 
no atendimento da sede e seções, as tecnologias que permitem 
a otimização do tempo e dos recursos, e as ações de defesa da 
profissão junto aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. “O 
CRF/MG tem tentado abraçar todas as demandas relacionadas ao 
profissional, da fiscalização ao relacionamento com a sociedade. 
Entre esses dois extremos existem inúmeras variáveis que 
recebem toda a atenção necessária para sustentar essa fortaleza 
que se tornou o Conselho de Farmácia de Minas Gerais”, concluiu 
Claudiney Ferreira.

Anuidade
Fiscalização
  educativa

Campanhas
  de valorização

Aumento das
   capacitações

Atendimento
   e�ciente

Publicação de
materiais informativos  

Departamento
Jurídico atuante  

Investimento
em tecnologia  
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Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/12/2014

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

ATIVO CIRCULANTE 8.356.104,51 5.404.065,75 PASSIVO CIRCULANTE 5.028.920,20 1.618.774,79

   CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.341.469,97 4.935.071,42    PASSIVO 5.028.920,20 1.618.774,79

      BANCOS-C/MOVIMENTO 16.304,31 2.274,47       RESTOS A PAGAR 356.617,92 326.895,62

      BANCOS ARRECADAÇ‹O 179,68 153,00       RETENÇ›ES TRIBUTRIAS 150.083,66 251.138,31

      BANCOS APLICAÇ‹O FINANCEIRA 6.324.985,98 4.932.343,95       OUTRAS OBRIGAÇ›ES 7.602,73 27.265,45

      ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS 0,00 300,00       PROVIS›ES TRABALHISTAS 852.732,04 0,00

      PROVIS‹O DE COTA PARTE 423.747,97 82.230,43

      FUNDO ASSIST¯NCIA PROFISSIONAL 720.922,98 931.244,98

     PROVIS›ES CONTIG¯NCIAS TRABALHI 2.517.212,90 0,00

   REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.691.883,88 219.210,52

      CRÉDITOS EMPRESAS E PROFISSIONAIS 1.570.216,54 0,00

      DEVEDORES DA ENTIDADE 30.332,00 188.051,95

      ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 91.335,34 31.158,57

   ESTOQUES 322.750,66 249.783,81

      ALMOXARIFADO 322.750,66 249.783,81

   ATIVO N‹O CIRCULANTE 19.899.847,92 18.193.461,26 PASSIVO N‹O CIRCULANTE 0,00 0,00

   REALIZAVEL A LONGO PRAZO 14.946.114,24 14.147.234,18

   CREDITOS 14.946.114,24 14.147.234,18

      DIVIDA ATIVA 14.842.999,28 14.116.786,66

      DEPŁSITOS JUDICIAIS 103.114,96 30.447,52

ATIVO IMOBILIZADO 4.953.733,68 4.046.227,08 PATRIMłNIO L¸QUIDO 23.227.032,23 21.978.752,22

   BENS PATRIMONIAIS 3.571.188,24 3.309.670,85 SUPERVITS ACUMULADOS 23.227.032,23 21.978.752,22

      BENS MŁVEIS 2.062.993,72 1.801.476,33

      BENS IMOVEIS 1.508.194,52 1.508.194,52

  INTANG¸VEL 1.382.545,44 736.556,23

      SOFTWARES 1.382.545,44 736.556,23

TOTAL DO ATIVO 28.255.952,43 23.597.527,01 TOTAL DO PASSIVO 28.255.952,43 23.597.527,01

BRIGIDA SILVA MOTA - Contadora - CRCMG 93.880/O

VANDERLEI EUSTQUIO MACHADO - Presidente - CRFMG 2.883

MARCOS LUIZ DE CARVALHO - Diretor Tesoureiro - CRFMG 12.851

RECEITAS PREVIS‹O EXECUÇ‹O % PREVIS‹O EXECUÇ‹O %

RECEITAS CORRENTES 21.753.189,09 20.946.357,17 96,3% 19.461.516,96       20.465.550,99       105,2%

   Receitas de Contribuições 17.130.507,83 14.240.740,64 83,1% 14.705.749,92         13.793.526,89         93,8%

   Receitas de Serviços 2.754.361,50 2.844.396,70 103,3% 2.494.786,00          2.838.160,85           113,8%

   Receitas de Dívida 529.211,53 784.075,38 148,2% 760.175,46              967.897,71             127,3%

   Receitas Financeira 645.517,90 1.811.710,62 280,7% 437.374,87             565.978,53              129,4%

   Outras Receitas Correntes 693.590,33 1.265.433,83 182,4% 1.063.430,71          2.299.987,01          216,3%

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

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

TOTAL 21.753.189,09      20.946.357,17       96,3% 19.461.516,96       20.490.712,99       105%

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

DESPESAS CORRENTES 20.843.189,09      18.659.615,88       89,5% 18.801.516,96       18.629.350,64       99%

  Despesas de Custeio 15.324.352,46        13.475.050,37         87,9% 14.151.000,00         13.451.279,78         95%

  Transferências Correntes 5.518.836,63          5.184.565,51           93,9% 4.650.516,96           5.178.070,86           111%

DESPESAS DE CAPITAL 910.000,00           897.206,60            98,59% 660.000,00            689.072,90            104%

   Investimentos 910.000,00            897.206,60             98,59% 660.000,00             689.072,90             104%

TOTAL 21.753.189,09      19.556.822,48       90% 19.461.516,96       19.318.423,54       99%

SUPERVIT/DÉFICIT 
ORÇAMENTRIO

1.389.534,69           1.172.289,45           

VANDERLEI EUSTQUIO MACHADO - Presidente - CRFMG 2.883

MARCOS LUIZ DE CARVALHO - Diretor Tesoureiro - CRFMG 12.851

BRIGIDA SILVA MOTA - Contadora - CRCMG 93.880/O

31/12/2014 31/12/2013

31/12/2014 31/12/2013

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO 4º TRIMESTRE 2014
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Em destaque

Rádio Itatiaia
(Rede Itasat – Cobertura em 92% de MG)

Rádio Vanguarda FM
(Sul de Minas)

Rádio Mundo Melhor
(Vale do Rio Doce)

Rádio Grande Vale FM
(Vale do Aço)

Rádio Ind FM
(Centro-Oeste)

Saiba mais sobre a campanha em www.crfmg.org.br/diadofarmaceutico

Outdoors reforçando a importância do farmacêutico foram veiculados nas principais cidades mineiras

para agradecer o cuidado que tivemos com ele. 
Acho que mais que atenção farmacêutica, cabe 
a nós, farmacêuticos, darmos atenção humana 
a esses pacientes”, reforça a profi ssional.

A campanha nas ruas
Para atingir um número maior de pessoas, 
a mídia foi ampliada em todo o Estado por 
meio de anúncios circulando em traseiras de 
ônibus e veiculados em outdoors e rádios das 
principais cidades de Minas Gerais.

BACKBUS
Anúncios circularam na traseira de ônibus em 
Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão 
das Neves, Ibirité, Nova Lima, Santa Luzia, 
Vespasiano, Sete Lagoas e Patos de Minas. Ao 
todo, 60 veículos divulgaram a campanha do 
Dia do Farmacêutico 2015.

OUTDOORS
Cerca de 160 outdoors foram afi xados em 36 cidades: Alfenas, Araguari, Barbacena, Betim, Caratinga, Conselheiro 
Lafaiete, Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Itaúna, Ituiutaba, 
Lavras, Manhuaçu, Mariana, Montes Claros, Muriaé, Ouro Preto, Passos, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, 
Sabará, São João Del Rei, Sete Lagoas, Teófi lo Otoni, Timóteo, Três Corações, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Varginha e 
Viçosa.

Em referência ao Dia do Farmacêutico de 2015, comemorado 
em 20 de janeiro, o CRF/MG lançou uma campanha que exalta o 
orgulho da profi ssão e o espírito de união da categoria, composta 
por mais de 20 mil profi ssionais mineiros. Por meio da hashtag 
#somosfarmaceuticos nas redes sociais, o Conselho convidou os 
profi ssionais a manifestarem sua dedicação e amor à profi ssão.

Em forma de mosaico virtual, personagens reais foram apresen-
tados em fotografi as, mostrando o quanto se orgulham de serem 
farmacêuticos. Segundo o presidente Vanderlei Machado, “o 
objetivo do projeto foi estimular a união de forças, que tem sido 
fundamental para os avanços da categoria nos últimos anos.”

Para a população, as peças da campanha buscaram reforçar que o 
farmacêutico é o profi ssional que mais entende de medicamentos. 
Os personagens, Carlos de Souza e Ellen Cunha, farmacêuticos 
de Belo Horizonte que cederam suas imagens gratuitamente ao 
projeto, representam dois perfis distintos de profissionais, mas 
com o objetivo comum de prestar uma assistência de qualidade 
nas farmácias em que atuam.

Carlos é proprietário e responsável técnico de uma drogaria de bairro 
da capital. Farmacêutico há 15 anos, sabe que a melhor maneira de 
conquistar seus clientes é desenvolvendo uma relação de confi ança 
e amizade com eles, além de garantir a qualidade dos procedimentos 
e produtos disponibilizados. “Normalmente, as pessoas que vão à 
minha farmácia são da região e mantém uma periodicidade de visitas 
ao longo do ano. Busco conhecê-las pelo nome, saber suas histórias 
e até o time para o qual torcem. Se o cliente estiver muito debilitado, 
faço o atendimento domiciliar. Acho que esse deve ser o papel do 
farmacêutico: cuidar de cada cliente de maneira única”, destaca.

Farmacêutica substituta de uma rede de drogarias de Belo 
Horizonte, Ellen percebe o reconhecimento dos clientes em seu 
trabalho cotidiano. “Muitos já chegam à drogaria perguntando 
pelo farmacêutico e buscando esclarecer dúvidas sobre a terapia 
medicamentosa. Depois de devidamente orientados, a efi cácia do 
tratamento aumenta, sendo gratifi cante quando o cliente retorna Publicidade foi feita nas principais linhas de 10 cidades

RÁDIOS
O número de propagandas nas 
rádios mineiras também foi 
ampliado. Além do Minuto do 
Farmacêutico na Rádio Itatiaia, 
líder absoluta de audiência em 
Minas Gerais, veiculações foram 
feitas em rádios de destaque no 
Estado na semana que antecedeu 
a data festiva.

Veiculações 
em rádios380380Outdoors 

no Estado160160Anúncios 
em ônibus6060

Rádio Real FM
(Região Central)

Rádio Solar FM
(Zona da Mata)

Rádio 98 FM
(Vale do Jequitinhonha/Mucuri)

Rádio Zebu FM
(Triângulo e Alto Paranaíba)

Rádio Alternativa FM
(Norte de Minas)

Campanha do Dia do Farmacêutico   se espalha por Minas GeraisCampanha do Dia do Farmacêutico   se espalha por Minas Gerais
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A palavra é sua

“Ao meu ver, essas capacitações que o 
CRF/MG realiza são, além de excelentes 

para atualizar, uma valorização para 
o farmacêutico. E pegando como 

exemplo esse fórum, a importância é 
muito grande, porque farmácia como 

estabelecimento de saúde é algo “novo”. 
Esse fórum está ajudando, e muito, a 

capacitar e atualizar a nossa classe. 
O Conselho percebe a importância 
de disseminar esse conhecimento, 

passá-lo adiante, e é isso que eu o vejo fazendo aqui hoje.”
Soraia Cristina Barbosa

Farmacêutica de Belo Horizonte/MG

“É impressionante a forma como o
CRF/MG procura estar sempre 

atendendo às nossas expectativas, 
como ele é atencioso com a classe. Esse 

assunto ainda é uma novidade pra 
gente, mas com essas capacitações, 
esses fóruns que o Conselho oferece, 
é possível perceber que tem ajudado 

muito a esclarecer nossas dúvidas. 
Chegamos aqui com dúvidas e 
saímos com elas esclarecidas. 

O assunto em si é muito interessante, estou adorando.”
Isabel Silva Fiúza

Farmacêutica Industrial de Curvelo/MG

“Nós, que já somos formados, não 
podemos deixar nunca de aprender, de 
nos atualizar. Temos sempre que correr 

atrás das informações, procurar estar 
em dia com o assunto. Essa coisa de 

� car trancado na farmácia não existe 
mais, a gente tem que buscar novos 

horizontes, novos métodos, novas 
experiências, e nós só podemos arriscar 

quando temos o conhecimento. Essas 
capacitações que o Conselho oferece ao 

farmacêutico servem para isso, para ampliar nosso conhecimento.”
Maria Aparecida da Cunha

Farmacêutica de Crucilândia/MG

e orientação farmacêutica para a população presente no 
centro da cidade. Realizada pelo Sinfarmig, a manifestação, 
realizada de 12h às 14h, contou com a presença de represen-
tantes de importantes entidades farmacêuticas.

O assessor de diretoria Alisson Brandão participou dos 
movimentos e ressaltou a importância da realização de ações 
voltadas à população. “Eventos como esse são essenciais 
para a valorização da profi ssão. O farmacêutico deve se fazer 
presente no atendimento ao paciente, seja em ações como 
essa ou nas farmácias”, comentou Brandão.

Profissionais prestaram orientação gratuita na Praça 7, no dia 28

Ação reforçando a importância do farmacêutico ocorreu na praça JK

O dia 23 de janeiro marcou o início das atividades 
promovidas pelo CRF/MG, em parceria com o Sindicato dos 
Farmacêuticos de Minas Gerais (Sinfarmig) e Associação 
Nacional de Farmacêuticos Magistrais – Regional Minas 
Gerais (Anfarmag /MG), pelo Dia do Farmacêutico. 
Promovendo capacitação e atualização aos profi ssionais, o 
Fórum “Farmácia Estabelecimento de Saúde”, realizado em 
Belo Horizonte, contou com cinco aulas de temas diferentes 
e de relevância para a categoria.

Para o assessor de diretoria, Alisson Brandão, que realizou 
abertura do evento, 2015 será um ano importante para 
a Farmácia. “Nesse ano, vamos colher os frutos da luta 
de 2014 e lidar com as responsabilidades que também 
agregamos. Por isso, a participação de todos é essencial 
para estarmos capacitados ao ocuparmos o nosso papel 
como profi ssionais de saúde”.

O gerente do setor de Registro do CRF/MG, Rodrigo Mota, 
começou os trabalhos do Fórum “Farmácia Estabelecimento 
de Saúde” ministrando palestra sobre procedimentos para 
registro de título de especialista no CRF/MG. A segunda 

Dando continuidade às atividades pelo Dia do 
Farmacêutico, o CRF/MG marcou presença em duas 
ações de rua em prol da valorização da profissão. 
A primeira, realizada pela Anfarmag/MG no dia 24 
de janeiro, buscou a conscientização da população 
sobre a importância do farmacêutico e o uso racional 
de medicamentos na Praça JK, situada na região 
centro-sul de Belo Horizonte. Com oferta de aferição 
de pressão gratuita, farmacêuticos tiraram dúvidas da 
população e realizaram a entrega de folhetos informa-
tivos. O evento aconteceu de 9h às 11h da manhã, 
período de maior movimento no local.

A segunda ação, realizada no dia 28, na Praça Sete de 
Belo Horizonte, também houve distribuição de folhetos 

aula do dia abordou as orientações básicas para 
realizar a prescrição farmacêutica, ministrada pela 
assessora técnica Danyella Domingues. O terceiro 
palestrante, farmacêutico Danilo Matos, falou sobre o 
tema “Marketing na Era Digital: Estratégia Empresarial”.

O diretor Marcos Luiz de Carvalho também participou 
como palestrante. Em sua aula sobre acompanha-
mento farmacêutico na tuberculose, Marcos enfatizou 
a importância do conhecimento sobre a enfermidade. 
“Segundo a Organização Mundial de Saúde, a tuberculose 
é responsável por mais de um milhão de óbitos. No Brasil, 
são aproximadamente cinco mil mortes por ano. Não 
importa em que área da Farmácia ou onde você trabalhe, 
essa questão vai chegar até você”. A última palestra do 
dia discutiu os principais tópicos de micologia aplicados 
à Farmácia Comunitária, com a palestrante Ana Paula 
Possa.

Farmacêuticos conheceram mais sobre a tuberculose em palestra 
ministrada pelo diretor Marcos Luiz de Carvalho

Comemorações pelo   Dia do FarmacêuticoComemorações pelo   Dia do Farmacêutico

Ações nas ruas
de Belo Horizonte
Ações nas ruas
de Belo Horizonte
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Entrevista

Novos tempos na 
Farmácia Hospitalar
A Lei 13.021/14, que transforma as farmácias em estabelecimentos de saúde, modifi cou, defi nitiva-

mente, o horizonte de várias áreas de atuação. Uma delas é a Farmácia Hospitalar (FH), um dos ramos 
de atividade de maior complexidade e responsabilidade da profi ssão farmacêutica. A integrante da 

Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar, Camila Melo Ribeiro*, avalia os impactos da Lei no dia a 
dia da profi ssão e as perspectivas que se abrem para o profi ssional ético, responsável e engajado.

A lei 13021/2014 instituiu, além da presença obrigatória 
do farmacêutico em tempo integral na Farmácia Hospitalar, 
algumas responsabilidades na prestação dos serviços 
farmacêuticos. Podemos considerar que tais atribuições já 
se encontram consolidadas na FH?

Não, infelizmente ainda não alcançamos a consolidação 
das atividades inerentes ao cargo. A ideia de se “renovar” a 
farmácia hospitalar já é cogitada de longa data, porém, faltava 
uma legislação que respaldasse tais atividades de forma clara 
e a conscientização dos demais profissionais com relação 
aos serviços farmacêuticos. O farmacêutico sabe que a hora 
da mudança chegou e que mais do que nunca ele precisa 
se preparar para assumir novos papéis dentro da farmácia 
hospitalar. Portanto, é hora de mostrar que estamos prontos.

Os farmacêuticos estão preparados para suprir as 
demandas e os desafi os trazidos pela Lei?

Como toda mudança, as alterações previstas pela Lei trarão 
insegurança em algum momento. Mas, sinceramente, acredito 
que os profi ssionais inseridos na Farmácia Hospitalar estão 
preparados para assumir os novos desafi os. E digo mais: os 
demais profi ssionais (enfermeiros, médicos, fi sioterapeutas) 
já demandam nossa intervenção nas ações que envolvem o 
medicamento. Que venham os desafi os e as demandas.

Quais os benefícios podem ser vislumbrados para a FH com 
a implementação da Lei ?

A Lei 13021/14 veio para registrar atividades que já deveriam 
ser exercidas por nós, farmacêuticos, e que por um motivo ou 
outro, ficaram em segundo plano. Com a aprovação da Lei, 
pode-se dizer que os benefícios se darão principalmente no 
que se refere ao ganho na qualidade assistencial ao paciente. 

que preferem que um farmacêutico atue especifi camente 
na gestão e outro que atue na área clínica. Mas, de um 
modo geral, o ideal é que o profi ssional se prepare para 
ambas as áreas. 

Quais as atividades do farmacêutico são tidas como 
essenciais à qualidade dos serviços da Farmácia 
Hospitalar?

São inúmeras as nossas atividades, que vão desde a 
gestão do estoque até o acompanhamento farmaco-
terapêutico do paciente. Fazemos uma análise crítica 
das prescrições, atuamos em várias comissões hospita-
lares, geralmente compostas, além do farmacêutico, por 
médicos, enfermeiros, fi sioterapeutas e membros da área 
administrativa. A comissão de segurança do paciente, 
por exemplo, é regida por vários pilares, que vão desde a 
entrada do paciente no hospital até o momento da alta. Na 
entrada, a comissão cuida de como é feita a identifi cação 
do paciente, quais os pertences que chegam com ele, se 
está acompanhado ou não, etc. Durante a internação, 
a comissão acompanha se o paciente tem alergia a 
algum medicamento, como estão sendo administradas 
as substâncias, a segurança contra risco de queda, O 
farmacêutico também participa da corrida de leitos, princi-
palmente nas UTIs. 

Quais problemas interferem, expressivamente, na 
qualidade e segurança dos serviços da Farmácia 
Hospitalar?

Hoje, o que mais nos atrapalha é a rotatividade de 
farmacêuticos e de auxiliares de Farmácia, principalmente 
por questões salariais. A Lei 13.021/14 trouxe a obriga-
toriedade da presença do farmacêutico, mas não trouxe 
um piso salarial. Então, hoje, temos farmacêuticos sendo 
contratados com salário praticamente de técnico de 
Farmácia. Se não existe um piso, não temos como exigir. 
Essa rotatividade de profi ssionais, que normalmente têm 
que acumular mais de uma atividade para aumentar a 
renda, tem atrapalhado muito. Muitas vezes, as pessoas 
chegam, são treinadas, aprendem a rotina da farmácia 
clínica e vão embora por causa do salário. 

Quais ações a Comissão Assessora de FH do CRF/MG 
vem desenvolvendo para contribuir neste processo?

Capacitação dos profi ssionais, para atender as exigências 
da Lei 13021/14; Confecção do “Manual de Farmácia 
Hospitalar” para auxiliar nas atividades diárias; Realização 
de Fóruns para auxiliar na implantação da farmácia clínica.

Quem melhor que o farmacêutico para promover e acompanhar 
o uso racional de medicamentos? Tal atividade é essencial para 
otimização da farmacoterapia do paciente internado e na pré 
alta hospitalar em tempo integral, o que antes não acontecia.

Quais as principais competências e habilidades que 
o farmacêutico hospitalar precisa desenvolver para a 
prestação de um serviço de excelência?

Capacitar-se para acompanhar a evolução dos medicamentos, 
que é dinâmica; interagir com a equipe multidisciplinar, a fi m de 
otimizar os resultados e primar pela segurança do paciente; ser 
um farmacêutico completo: atuar tanto na clínica, quanto na 
gestão de estoques; manter o foco no paciente, independente 
da instituição ser privada ou pública.

Como você avalia a evolução dos serviços e atividades do 
farmacêutico na farmácia hospitalar, nos últimos anos?

Há uns cinco anos, o farmacêutico hospitalar era, basica-
mente, só gestor. Cuidava do estoque, fazia pedido, atuava 
em todo o ciclo da assistência farmacêutica, mas não na parte 
clínica, principalmente na questão da multidisciplinaridade. 
Hoje, esse perfi l tem mudado. Nós temos farmacêuticos que 
atuam na clínica inseridos nas equipes multidisciplinares. É 
importante ressaltar que uma coisa não se sobrepõe à outra. 
Nós precisamos de farmacêuticos 50% gestores e 50% clínicos. 
Um estoque sem um bom farmacêutico gestor não deixa a 
clínica acontecer. Não tem como preparar uma farmacoterapia 
adequada, sugerir uma corrida de leito, a troca do medica-
mento “a” pelo “b” se o farmacêutico não tem conhecimento 
do estoque que ele tem para trabalhar. Então, é de suma 
importância o farmacêutico saber dessa obrigatoriedade de 
ser tanto gestor, quanto clínico. É claro que existem instituições 

Podemos considerar a FH como um mercado promissor para 
o farmacêutico? Quais as perspectivas de crescimento para o 
setor no Brasil?

Sim, eu costumo dizer que 2015 é o ano do farmacêutico, pois 
grandes mudanças aconteceram. O mercado está cada vez mais 
aberto às contratações, por isso, estabelecer um piso salarial 
para o farmacêutico hospitalar é de grande importância para que 
não haja discrepância. Acontece no Brasil, hoje, o que já é feito 
em outros países há anos, que é a inserção do farmacêutico na 
assistência direta ao paciente. Essa mudança trará um aumento no 
número de contratações, devido às adequações a serem feitas para 
atender a demanda da Lei 13021/14. O fechamento dos números 
do mercado farmacêutico de 2015, ao que parece, fi cará na casa 
dos dois dígitos. Provavelmente o resultado se deva ao primeiro 
trimestre de 2014, que apresentou a única alta de dois dígitos 
do ano, 16%. Já o 2° e 3° trimestre fecharam com 5,5% e 7,3%, 
respectivamente. (Fonte: IMS Health). Em suma: “As difi culdades 
são o aço estrutural que entra na construção do caráter”, como 
disse o farmacêutico Carlos Drummond de Andrade.

* Camila Melo Ribeiro atua na área 
de Farmácia Clínica, com ênfase em 
assistência farmacêutica. É membro 
da Comissão Assessora de Farmácia 
Hospitalar do CRF/MG. É especialista 
em Saúde Pública baseada em 
evidências pelo Hospital Sírio 
Libanês. Possui pós-graduação em 
Farmacologia Aplicada a Terapêutica 
pela Faculdade Pitágoras, de Belo 
Horizonte; Gestão da Assistência 
Farmacêutica pela Universidade 
Federal de Santa Catarina.
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Terceira edição do 
evento ocorreu no 
Triângulo Mineiro
Em Uberlândia, o III Seminário de Farmácia 
Hospitalar aconteceu no dia 30 de janeiro. 
Abordando também discussões sobre 
a assistência farmacêutica integral nos 
hospitais, o evento contou com a presença 
do assessor de diretoria do CRF/MG, 
Alisson Brandão, como palestrante, e 
a gerente da Advocacia Geral, Daniela 
Miranda Duar te, que esclareceu as 
dúvidas relacionadas aos aspectos legais 
da mudança.

“C omo e sp er ávamo s ,  a  p re s enç a 
integral do farmacêutico nos hospitais 
foi bem aceita e os colegas percebem a 
necessidade do profi ssional o tempo todo. 
No Seminário, também fi caram claras quais 
questões são referentes ao Conselho e ao 
Sindicato, informando para o profi ssional, 
mais uma vez, o papel de cada entidade 
na luta pela valorização da categoria”, 
enfatizou Alisson Brandão.

O ano de 2015 começou com novidades para a Farmácia 
Hospitalar, referentes à Lei 13.021/14. Agora, as farmácias 
privativas de hospitais deverão dispor dos serviços de assistência 
farmacêutica integral durante todo o seu horário de funciona-
mento. Percebendo a importância dessa mudança, o CRF/MG 
promoveu seminários relacionados ao tema com o objetivo 
de discutir essa nova exigência e sanar as dúvidas dos profis-
sionais sobre a sua adequação. Realizados em Belo Horizonte e 
Uberlândia, o II e III Seminário de Farmácia Hospitalar de Minas 
Gerais prosseguem com os trabalhos da primeira edição, 
promovida em novembro do ano passado.

O II Seminário ocorreu no dia 29 de janeiro, na sede do Conselho, 
em parceria com a Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar, 
o Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais (Sinfarmig) e a 
Associação Mineira de Farmacêuticos (AMF). Na abertura do 
evento, o presidente Vanderlei Machado agradeceu a contri-
buição dos parceiros para a realização do Seminário e ressaltou 
a preocupação do CRF/MG com o futuro da categoria. “Com as 
novas exigências da integralidade de atuação farmacêutica nos 
hospitais, teremos cada vez mais farmacêuticos trabalhando e 
mais atendimento de qualidade para os pacientes, independente 
da hora em que precisarem dessa atenção”.

CRF/MG promove seminários 
de Farmácia Hospitalar

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, realizou a abertura 
do II Seminário de Farmácia Hospitalar de Minas Gerais

A assessora técnica Danyella Domingues coordenou mesa 
redonda para esclarecimento de dúvidas no final do evento

No seminário realizado em Uberlândia, Alisson Brandão 
discutiu a assistência farmacêutica integral nos hospitais

O CRF/MG, em parceria com a Faculdade Pitágoras de Governador 
Valadares e a Associação dos Farmacêuticos de Governador Valadares, 
realizou, no dia 28 de fevereiro, a capacitação sobre “Farmacologia 
Empregada na Gerontologia: Efeitos Benéfi cos e Maléfi cos” na cidade. A 
palestra foi ministrada pelo farmacêutico Arilton Januário Bacelar Júnior.

A cidade de Uberlândia recebeu, no dia 31 de janeiro, capacitação do projeto 
“Farmácia Estabelecimento de Saúde”. A aula, que discutiu aspectos éticos 
no exercício profi ssional e a Lei 13.021/2014, foi realizada na seção do
CRF/MG no Triângulo Mineiro e ministrada pelo assessor de diretoria, 
Alisson Brandão, e a gerente do setor de Advocacia Geral, Daniela Duarte.

No dia 24 de janeiro, foi realizada a 
capacitação em Farmacologia do Sistema 
Nervoso Central na cidade de Teófi lo 
Otoni (foto). O curso, ministrado pelo 
farmacêutico Rondinelle Gomes Pereira, 
aconteceu em parceria Superintendência 
Regional de Saúde de Teófi lo Otoni – Núcleo 
de Assistência Farmacêutica. A mesma 
capacitação também foi realizada em 
Ipatinga, no dia 7 de fevereiro, em parceria 
com o curso de Farmácia da Unipac.

Gerontologia em GV

Confi ra o calendário de capacitações 
no site www.crfmg.org.br

Capacitação em Uberlândia

Farmacologia em Ipatinga e TO 

Giro de
 Capacitações

Abrindo as discussões do II Seminário de 
Farmácia Hospi talar,  a farmacêut ica e 
integrante da Comissão Assessora, Camila Melo 
Ribeiro, apresentou o que muda no dia a dia do 
farmacêutico hospitalar com a nova Lei. “O 
pontapé inicial para a maior valorização da 
categoria já foi dado com a aprovação da Lei 
13.021/2014. Agora, precisamos dar conta 
da demanda e responsabilidades que caíram 
sobre nós”, comentou Camila.

Em seguida, a assessora técnica Danyella 
Domingues e o gerente do setor de Registro, 
Rodrigo Mota, responderam as principais 
dúvidas sobre o assunto. O diretor do Sinfarmig, 
Rilke Novato, também contribuiu para as 
discussões explanando sobre o olhar sindical 
referente à obrigatoriedade da presença integral 
do farmacêutico. A vice-presidente da AMF, 
Maria das Dores, fechou os trabalhos enfati-
zando a importância da capacitação para o 
sucesso da categoria.
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tórios e não tínhamos amparo legal para questionar 
esse absurdo. A lei 13.003/14 veio pôr fi m a essa 
situação”, comemorou o presidente, durante o 
discurso de boas-vindas aos participantes da ofi cina.

Segundo Vanderlei Machado, outra grande vantagem 
da Lei é a exigência de assinatura de contratos 
detalhados entre as operadoras e laboratórios, com 
a fi xação de direitos e deveres para cada uma das 
partes. “É, finalmente, o início do fim de uma era 
onde só as operadoras se benefi ciavam, pois permite 
a redução da desigualdade entre os laboratórios”.

Na oficina, o presidente do SindLab, farmacêutico 
Humberto Tibúrcio, detalhou a Lei e apresentou 
as novas exigências. Segundo ele, os contratos 
deverão mostrar, claramente, o objeto e a natureza 
do acordo, com a descrição de todos os serviços 
contratados. Também deverão constar o valor dos 
serviços, a forma e a periodicidade do reajuste, e 
os procedimentos para o faturamento e pagamento 
dos serviços. Outra exigência é que os atos e 
procedimentos que precisem de autorização adminis-
trativa da operadora sejam especificados, e que 
estejam claros a vigência, os procedimentos para 
prorrogação, renovação e rescisão do acordo. As 
penalidades pelo não cumprimento das obrigações 

Oficina discute contrato entre 
laboratórios e operadoras

O setor de Análises Clínicas comemora, desde o fim do 
ano passado, a entrada em vigor da Lei 13.003/14, que 
muda a forma como as operadoras de planos de saúde se 
relacionam com os laboratórios. A Lei regulamenta o reajuste 
das remunerações pagas pelas empresas aos estabeleci-
mentos prestadores de serviços diagnósticos, e estabelece 
que a Agência Nacional de Saúde (ANS) é a responsável pela 
defi nição anual do índice de reajuste de preços nos casos 
onde não há consenso entre as partes.

Aguardada há vários anos, a Lei trouxe importantes defi nições 
que impõem novas responsabilidades aos farmacêuticos e 
proprietários de laboratórios. Para ajudar os profi ssionais a se 
nortearem nesse novo cenário, o CRF/MG e o Sindicato dos 
laboratórios de Minas Gerais (SindLab) promoveram, no dia 
27 de fevereiro, uma ofi cina para detalhar as novidades. De 
acordo com o presidente Vanderlei Machado, que é atuante 
no setor de Análises Clínicas, a Lei corrige uma injustiça de 
décadas. “Alguns exames estavam sem reajuste há mais 
de 20 anos e o setor ainda amarga grandes dificuldades 
por causa dessa indefinição. Assistíamos as operadoras 
fazerem o que bem entendiam em relação aos labora-

Farmacêutico Humberto Tibúrcio esclareceu dúvidas sobre a nova Lei

Danilo Bernik, do Sindhosp, defendeu que os laboratórios invistam em acreditação

também devem estar estabelecidas, de acordo com o 
presidente do SindLab.

O farmacêutico chamou a atenção para a necessidade 
de os laboratórios se tornarem empresas cada vez mais 
sólidas. “A Lei transforma os laboratórios defi nitivamente 
em empresas. Acabou aquela história de um pegar 
carona no outro, abrindo mão de uma administração 
exclusiva e de qualidade”, ressaltou Humberto Tibúrcio.

Para o gerente de Assistência à Saúde da Federação 
dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São 
Paulo (Sindhosp), Danilo Bernik, que também colaborou 
com as discussões, este é o momento de investir na 
acreditação. “É um investimento que todos devem fazer 
agora, porque, em breve, o Fator de Qualidade será um 
dos critérios para o reajuste de preços. O retorno virá em 
um curto espaço de tempo, podem apostar”, defendeu.

A oficina também apresentou as mudanças previstas 
pelas resoluções normativas 363/14, 364/14 e 365/14, 
da ANS, que tratam da mesma questão.

Novas regras

“A Lei 13.003/14 é, � nalmente, o início do � m de uma 
era onde só as operadoras se bene� ciavam, pois permite 

a redução da desigualdade entre os laboratórios.” 
Vanderlei Machado – presidente do CRF/MG

•  Os contratos deverão estabelecer cláusulas 
claras sobre o objetivo e a natureza específi ca 
dos serviços, contendo a defi nição da 
periodicidade do faturamento do pagamento. 

•  O reajuste deverá acontecer todos os anos, 
obrigatoriamente.

•  O índice mínimo de correção é o IPCA (Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo) verifi cado nos 
doze meses anteriores à data do aniversário do 
contrato. 

•  A ANS passa a ser a responsável pelo 
estabelecimento de um índice de reajuste dos 
exames nos casos em que não há consenso 
entre as operadoras e os laboratórios. 

•  Em dois anos, começa a ser aplicado o Fator 
de Qualidade (FQ) ao reajuste defi nido pela 
ANS, no qual a qualidade será determinante 
para a fi xação do novo valor. 

•  As operadoras e os laboratórios terão 12 
meses para fazer os ajustes necessários aos 
contratos vigentes.

•  Os laboratórios descredenciados 
poderão ser substituídos por 
outro, desde que o substituto seja 
equivalente ao anterior. 

•  As operadoras deverão comunicar 
aos benefi ciários as substituições 
de laboratório com, no mínimo, 30 
dias de antecedência.

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

www.crfmg.org.br/congresso

Reserve a sua agenda!

13ºCFBMG
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Fóruns Regionais debatem 
ensino farmacêutico

Na busca pela valorização do profi ssional farmacêutico, a 
qualidade da formação acadêmica é aspecto essencial para 
uma categoria forte, que esteja qualificada para atender 
as demandas da população. Pensando nisso, o Conselho 
Federal de Farmácia (CFF) e a Associação Brasileira de 
Ensino Farmacêutico (ABEF) realizam ação nacional para 
revisão, junto ao MEC, das Diretrizes Curriculares Nacionais 
dos cursos de graduação em Farmácia.

Para a elaboração das propostas, as entidades nacionais 
designaram aos conselhos regionais de Farmácia a 
elaboração de encontros estaduais para a coleta de contri-
buições que, em junho, serão compiladas e apresentadas 
no Congresso Nacional de Ensino Farmacêutico. Atendendo 
a demanda, o CRF/MG realizou, no dia 28 de fevereiro, os 
primeiros Fóruns Regionais de Educação Farmacêutica 
de Minas Gerais, simultaneamente em Belo Horizonte e 
Diamantina. Outras quatro reuniões serão promovidas no 
mês de março, em Alfenas, Governador Valadares, Juiz de 
Fora e Uberlândia.

Na capital mineira, o Fórum foi conduzido pelos farmacêu-
ticos integrantes da Comissão Assessora de Ensino, José 
Augusto Alves Dupim, que também é conselheiro, Angélica 
Alves Lima e Maria Arlete Silva Pires. O farmacêutico Dupim 
apresentou o histórico do ensino farmacêutico e a evolução 
do profissional no Brasil, e discutiu as diretrizes curricu-
lares atuais segundo a Resolução CNE/CES nº 2, de 19 de 
fevereiro de 2002 do MEC. “Devemos levar em consideração 
a saúde como direito de todos; o farmacêutico como um 
profi ssional de saúde; a farmácia como estabelecimento de 
saúde; a coerência das diretrizes com o modelo de atenção 
à saúde; a formação farmacêutica nas dimensões ética e 
técnica com valores baseados na cidadania ativa, multicul-
tural e nos direitos humanos; a formação interprofi ssional em 
saúde e a formação de farmacêuticos que sejam capazes de 
transformar a sociedade, tornando-a mais justa”, elencou.

Após a palestra, os participantes do Fórum foram 
divididos em cinco grupos para discutir propostas 
para temas como políticas educacionais, perfil do 
egresso, competências do farmacêutico, cenários de 
prática e metodologia de ensino. As sugestões foram 
compiladas e discutidas depois em conjunto, para a 
construção do relatório fi nal das propostas vindas do 
evento belorizontino.

Diamantina
Seguindo a mesma programação, o evento aconteceu 
também no dia 28, em Diamantina, na Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. 
Como coordenadores, participaram os farmacêuticos 
Andrea Grabe Guimarães e Waldemar de Paula Júnior, 
ambos da Comissão de Ensino do CRF/MG.

Os farmacêuticos Waldemar de Paula Jr. e Andrea 
Grabe foram coodenadores do Fórum em Diamantina

Em Belo Horizonte, os participantes do Fórum foram divididos em grupos 
de discussão das propostas para as novas políticas educacionais

Capacitação em BH
discute acupuntura

Cerca de quarenta farmacêuticos 
participaram da capacitação

O palestrante Jean Luís de Sousa mostrou 
na prática os pontos auriculares

A palavra 
é sua

“Por estar me 
especializando 

em acupuntura, 
considero esse tema 
bastante relevante, 

e é importante 
também que o 

farmacêutico saiba 
o que o CRF espera 

do pro� ssional que atua nessa área”.
Pedro Lana Nascimento

Farmacêutica de Belo Horizonte/MG

“Estou procurando algum 
tema para me especializar, 

e eu ainda não tinha 
conhecimento sobre 

essa área de atuação. A 
capacitação foi esclarecedora 

e motivadora, acredito 
até que a parte prática do 
curso tenha nos ajudado, 

porque mostra realmente como é a atuação”.
Kátia Lilian Fernandes

Farmacêutica de Itabira/MG

“Estou me 
especializando 

em acupuntura e 
farmácia Chinesa, e 

essa capacitação está 
sendo ótima para mim. 

O Conselho está de 
parabéns pela inciativa 

de oferecer cursos 
sobre o tema. Sempre víamos tantas aulas em 

outras áreas, faltava na prática integrativa”.
Patrícia Lúcia Silva Figueiredo
Farmacêutica de Santa Luzia/MG

No dia 26 de fevereiro, o CRF/MG recebeu farmacêuticos e estudantes, 
em Belo Horizonte, para a capacitação em Práticas Integrativas 
Complementares. A aula, que teve como tema central a Acupuntura, foi 
ministrada por Jean Luís de Souza, presidente da Sociedade Brasileira 
que representa esse segmento. Segundo o profi ssional, a acupuntura 
agrega ciência e fi losofi a, com relação à energia do corpo humano.

No curso, o palestrante apresentou o histórico da Acupuntura em 
outros países, como China, Europa e Estados Unidos, finalizando 
as explicações sobre o Brasil e a política de Práticas Integrativas 
Complementares. Outros aspectos também foram abordados, como 
os fundamentos do tratamento a partir da lei do Yin e Yang e cinco 
elementos, meridianos de Acupuntura, fi siologia dos órgãos e vísceras.

No fi nal do curso, Jean Luís abordou a auriculopuntura, especialidade 
que tem como foco o tratamento a partir da orelha, explicando os 
aspectos fundamentais, o diagnóstico por meio da inspeção e palpação, 
pontos reagentes, pontos básicos de equilíbrio energético em auriculo-
terapia e tipos de estímulos nos acupontos auriculares.

O presidente da Sociedade Brasileira de Acupuntura também explicou 
como as Práticas Integrativas Complementares (PICs) podem ser unidas 
para um tratamento mais completo ao paciente. “As PICs representam 
um viés ainda não muito utilizado pelos profi ssionais de Farmácia, que 
está começando a tomar força. Quando utilizadas juntas, potencializam 
a ação do tratamento farmacêutico. Por exemplo, a agulha utilizada na 
acupuntura pode ser imersa em medicamento homeopático para maior 
efi cácia”, comenta Jean Luís.
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Responsabilidade Social
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Capacitação profissional

As fotos das doações podem ser conferidas no www.facebook.com.br/crfminas

Os farmacêuticos do Estado mais uma vez atenderam ao convite do 
CRF/MG e compareceram aos postos da Fundação Hemominas para 
reforçar os estoques dos bancos de sangue às vésperas do carnaval. 
Após uma mobilização feita pelas redes sociais, a categoria confi rmou 
que a solidariedade também é uma especialidade do farmacêutico e 
foram aos postos de coleta de várias cidades do Estado. 

A região de Ponte Nova foi uma das que participaram em peso da 
campanha. As fotos dos farmacêuticos doadores foram divulgadas no 
Facebook do Conselho para incentivar outros profi ssionais a fazerem 
o mesmo. “Fizemos a primeira campanha em setembro de 2014 
somente em Belo Horizonte, mas a boa resposta dos colegas fez 
com que expandíssemos o convite para todo o Estado. Escolhemos a 
semana que antecedeu o carnaval porque é um momento crítico para a 
Hemominas, já que a demanda pelas bolsas de sangue aumenta nessa 
época do ano”, explicou o diretor Marcos Luiz de Carvalho, que também 
foi um dos doadores. 

O diretor agradeceu a participação da categoria e afirmou que a 
campanha será permanente. “Queremos que os farmacêuticos tomem 
a doação de sangue como um hábito. A doação é feita de três em três 
meses e não traz nenhum prejuízo, só benefícios”.

Farmacêuticos de Ponte Nova e região mostraram 
sua solidariedade como doadores de sangue

O diretor Marcos também participou da ação

Análise financeira também 
é negócio de farmacêutico

“Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. Citando o trecho 
da famosa música de Geraldo Vandré, o farmacêutico e integrante 
da Comissão Assessora de Ensino, Danilo Matos, justificou a 
importância da sua aula em Gestão Farmacêutica, realizada no 
dia 7 de fevereiro, em Belo Horizonte. Para Danilo, “não podemos 
ser coadjuvantes de nossas próprias vidas. Devemos ser agentes 
da mudança do nosso presente. Sigamos os ensinamentos da 
música de Vandré e esqueçamos a do Zeca Pagodinho, ‘Deixa 
a vida me levar’. O mercado atual pede que nos destaquemos e 
pensemos de forma diferente”.

De tema “Desenvolvimento da análise da viabilidade fi nanceira 
de projetos farmacêuticos e investimento”, a palestra abordou 
diferentes tópicos relacionados às fi nanças de farmácias e demais 
estabelecimentos farmacêuticos. “Finança é a arte e a ciência de 
administrar fundos. Mas, existem outras coisas que agregam valor 
que não estão relacionadas com o dinheiro, como a valorização do 
seu negócio e de quem trabalha nele”, explicou Danilo.

Os participantes da capacitação aprenderam sobre matemática 
financeira; tipos de investidores (credores e sócios), risco e 
retorno; fl uxo de caixa dos investimentos e capital de giro; saldo 
da tesouraria; critério para análise de projeto; taxa média de 
retorno contábil; desenvolvimento de fl uxo de caixa e avaliação de 
empresas e projetos. A aula foi realizada de forma participativa, 

contando com a contribuição dos farmacêuticos, 
que relataram suas experiências profi ssionais e 
enriquecerem o debate. 

A farmacêutica de Jaboticatubas, Cláudia Lapa, 
afirmou ter saído satisfeita da capacitação. 
“Participo sempre quando posso dos eventos 
do CRF/MG. Assim como as outras, esta aula 
foi ótima. Como trabalho com coordenação de 
medicamentos, que entra muito na parte de 
gestão e equipe multiprofissional, o tema da 
palestra é muito útil para o meu dia a dia como 
farmacêutica na prefeitura de minha cidade”, 
afi rmou.

Gestão Farmacêutica deve ser diferencial hoje, 
segundo professor Danilo Matos

Os farmacêuticos de Belo Horizonte 
que participaram da Capacitação 
em Gestão Farmacêutica, no dia 
7 de fevereiro, doaram 31 fraldas 
geriátricas ao Lar das Idosas 
Santa Tereza e Santa Terezinha. 
O asilo foi fundado em 1994 e 
abriga 18 mulheres em BH.

As fraldas geriátricas arrecadadas 
no Fórum Regional de Educação 
Farmacêutica, realizado em Belo 
Horizonte no dia 28 de fevereiro, 
foram doadas ao Lar dos Idosos 
Central de Caeté. A entidade 
abriga idosos sem família ou em 
estado de vulnerabilidade social.

As fraldas geriátricas arrecadadas 
durante a Capacitação em Farmácia 
Comunitária em Governador 
Valadares no dia 28 de fevereiro, 
foram destinadas à Casa de Saúde D. 
Zulmira. A instituição acolhe idosos 
de 60 anos ou mais, desenvolvendo o 
trabalho de abrigo e recuperação de 
saúde para 17 homens e 27 mulheres.

A Associação Dona de Leite recebeu 
cerca de 50 embalagens de leite 
em pó doadas pelos farmacêuticos 
que participaram do II Seminário 
de Farmácia Hospitalar de Minas 
Gerais, realizado em Belo Horizonte 
no dia 29 de janeiro. A associação 
luta contra a desnutrição infantil 
em bairros carentes da capital.

Farmacêutic  Sangue B m
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Em dia com a
FISCALIZAÇÃO

| Farmácia Revista |28

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. 

Como o CRF/MG procede em relação à denúncia 
encaminhada?

As denúncias relativas à atuação profi ssional são pronta-
mente apuradas pelos fi scais do CRF/MG e as medidas 
administrativas pertinentes ao órgão são tomadas. 
Denúncias relativas a irregularidades sanitárias, piso 
salarial, entre outras, são encaminhadas aos órgãos 
competentes, como o Sindicato dos Farmacêuticos de 
Minas Gerais (Sinfarmig) e Vigilância Sanitária. 

Não sou responsável técnico por nenhum 
estabelecimento. Mesmo assim preciso 
estar inscrito no CRF/MG e quitar a anuidade 
profi ssional?

De acordo com a Resolução 521/09, do CFF, artigo 11, 
o farmacêutico, para o exercício de sua profi ssão, deverá 
estar inscrito obrigatoriamente no Conselho Regional 
de Farmácia a cuja jurisdição estiver sujeito, ficando 
obrigado ao pagamento de anuidade ao respectivo 
Conselho Regional, até 31 de março de cada ano. A 
não inscrição e o não pagamento da anuidade poderão 
confi gurar falta ética profi ssional. 

Preciso esperar terminar de pagar as parcelas 
da anuidade para enviar o requerimento para a 
renovação de Certidão de Regularidade?

Não. Mesmo estando com a anuidade parcelada, deve-se 
enviar o requerimento para renovação da CR até 31 de 
março, prazo máximo para o encaminhamento da solici-
tação, evitando, assim, que o estabelecimento sofra 
sanções previstas pelo artigo 24 da Lei 3.820/60 por não 
ter enviado o requerimento. 

A identidade visual de uma entidade é um de seus principais 
patrimônios. Funciona como uma espécie de impressão digital, por 
meio da qual as pessoas identifi cam o nome, os serviços e o valor 
daquela instituição. Por saber que a marca é fundamental para 
estabelecer laços com o farmacêutico e a sociedade, o CRF/MG se 
dedicou, nos últimos anos, a um trabalho de consolidação da sua 
identidade visual. 

Segundo a designer do CRF/MG, Héllen Cota, coordenadora do 
processo de revisão da marca, a ideia surgiu em 2012, quando 
a equipe técnica da Assessoria de Comunicação percebeu 
usos indevidos do logotipo e a falta de um sistema integrado, 
organizado e completo de identidade visual. “Como o Conselho 
aumentou consideravelmente o número de parcerias, nossa 
marca passou a ser utilizada também na divulgação feita por 
outros órgãos e empresas. Por falta de orientação ou conheci-
mento, muitos deles estavam distorcendo e mudando as cores 
do nosso símbolo, situação que, para nós, é inaceitável”, afi rmou. 

Para ajudar a reduzir os usos indevidos e fortalecer a imagem 
institucional do Conselho, a equipe desenvolveu um Manual de 
Identidade Visual, documento técnico que apresenta, registra e 
normatiza a utilização da marca. A designer afi rma que a criação 
do Manual exigiu um estudo aprofundado. “Como não existia 
nenhum padrão, tivemos que criar tudo baseando nas técnicas 
de design e em outros manuais de identidade visual. Ao longo 
do trabalho, tentamos incluir tudo o que deveria ser contemplado 
para sanar as dúvidas relacionadas à aplicação da nossa marca”.

De acordo com Héllen Cota, o trabalho resultou no redesenho 
da marca, que permanecia a mesma desde 2000. “Por ter 
sido concebida em uma época em que não existiam algumas 
ferramentas de comunicação, como internet e redes sociais, 
foram necessários alguns ajustes para que o logotipo pudesse 
ser utilizado, sem prejuízo à sua leitura e identificação, em 
todas as situações. Todo o nosso cuidado, nesse período, foi em 
preservar seus traços originais” relatou a designer.

O vice-presidente Claudiney Ferreira ressaltou 
que o Manual será disponibilizado para download 
no site do Conselho, facilitando o acesso das 
instituições que pretendem fazer uso do material. 
“Nós, enquanto diretores, temos a missão de 
zelar por todo o patrimônio da categoria, seja 
ele material ou imaterial. Com a construção 
desse Manual de Identidade Visual, estamos 
preservando a história da nossa instituição e 
contribuindo para que ela se consolide perante 
os farmacêuticos e a sociedade”. 

O vice-presidente alerta para que todas as 
aplicações sejam submetidas à aprovação da 
Assessoria de Comunicação do CRF/MG. “Não é 
porque estamos orientando o uso da marca que 
ela deverá ser aplicada indiscriminadamente, 
sem o conhecimento da nossa Comunicação. 
O que queremos é facilitar o uso e preservar a 
imagem da instituição. Mas, a utilização indevida 
pode acabar resultando em desdobramentos 
judiciais”. 

Processo de construção 
A marca, criada em 2000, foi apresentada à 
categoria pelo Jornal do CRF/MG, edição 10. 
Construída nos conceitos de modernidade, 
ação e movimento, a identidade foi baseada na 
releitura dos símbolos tradicionais da Farmácia – 
cálice e serpente – e a bandeira de Minas Gerais. 
Entretanto, o fundo preto e a cor cinza ao topo do 
ícone prejudicavam a sua aplicação em algumas 
situações, levando ao redesenho do logotipo.

Por isso, o fundo foi retirado e a cor vermelha foi 
adotada em todo o símbolo, chegando, enfi m, à 
nova marca institucional do Conselho.

A força da marca
A marca foi apresentada à categoria através do Jornal do CRF/MG, 
edição nº10 de maio/junho de 2000. A taça com a cobra, símbolo da 
pro� ssão farmacêutica, e a bandeira mineira, foram as referências 
para a sua construção.

A marca foi apresentada à categoria através do Jornal do CRF/MG, 

Além da retirada da moldura preta e do degradê cinza, a taça foi 
redesenhada de forma geométrica e proporcional. O resultado 
é uma marca mais moderna, limpa e também mais fácil de 
reproduzir e aplicar.

Além da retirada da moldura preta e do degradê cinza, a taça foi 

 Para preservar a integridade da marca é proibido alterar a 
orientação, proporção, posição, cor ou tipogra� a, ou distorcer 
qualquer elemento.

 Para preservar a integridade da marca é proibido alterar a 

Uma das principais fragilidades da marca CRF/MG era a falta de 
uma versão horizontal. Além da normatização, o manual contou 
com a criação de cinco assinaturas para dar maior � exibilidade à 
aplicação. Entre elas, a versão horizontal e a completa, que traz o 
nome do Conselho grafado por extenso.

Uma das principais fragilidades da marca CRF/MG era a falta de 
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A ANVISA decidiu, no dia 14 de janeiro, liberar 
o uso terapêutico do canabidiol, substância 
derivada da maconha, no Brasil. O composto 
deixou de fazer parte da lista de substâncias 
proibidas pela Agência e passou para a categoria 
C1, de uso terapêutico permitido, mas sujeito a 
controle especial.

O canabidiol é um dos 480 compostos da 
maconha. Extraído do caule e das folhas da 
planta, a substância não é psicoativa, nem 
tóxica. De acordo com a ANVISA, o que promove 
o efeito alucinógeno é o tetraidrocanabinol 
(THC), substrato da resina e da flor da Cannabis 
sativa. É ele o responsável pela alteração de 
raciocínio, lapsos de memória, perda cognitiva 
e dependência.

Apesar da exclusão do canabidiol da lista de 
substâncias proibidas no Brasil, o processo 
para importar produtos à base do composto em 
associação a outras substâncias derivadas da 
maconha permanece o mesmo e exige autori-
zação excepcional da Anvisa.

Para a assessora técnica do CRF/MG, Danyella 
Domingues, a decisão da ANVISA é importante 
porque descriminaliza o canabidiol e abre 
possibilidade para o surgimento de novos 
estudos e possíveis medicamentos. “Antes, 
a indústria não tinha autorização sequer para 
iniciar as pesquisas, já que não era possível 
importar a substância para esse fim”, afirmou.

Mas, segundo a farmacêutica, a liberação do 
uso terapêutico do canabidiol não significa 
que o medicamento irá para as prateleiras das 

drogarias. “Antes de o medicamento ser disponi-
bilizado para a dispensação, os fabricantes 
precisarão comprovar à Anvisa a eficácia 
terapêutica, e a segurança clínica e farmacológica 
do medicamento”, alertou Danyella Domingues. 

Efeitos
Para liberar o uso terapêutico do canabidiol, 
a  ANVISA se baseou em estudos que 
demonstram o potencial da substância em 
diminuir a frequência de crises convulsivas 
entre pacientes com doenças neurológicas 
graves que não respondem ao tratamento 
convencional. Hoje, no Brasil, cerca de 400 
famílias usam o canabidiol.

Nos EUA, o composto é liberado em 21 estados 
como suplemento alimentar. Sob a forma de 
pasta, cristais, spray ou gotas, o canabidiol 
é vendido em farmácias de manipulação ou 
diretamente com fabricantes.

Histórico
A liberação do composto era uma reivindicação 
de familiares de crianças e adolescentes que 
têm crises repetidas de convulsão. Quando a 
substância era proibida pela ANVISA, quem 
desejava importar medicamentos contendo o 
composto precisava recorrer à justiça e fazer um 
pedido especial à Agência, desde que apresen-
tasse a prescrição médica. Em dezembro de 
2014, o Conselho Federal de Medicina autorizou 
neurocirurgiões e psiquiatras a prescreverem 
medicamentos à base de canabidiol para 
crianças e adolescentes com epilepsia.

* Com informações da ANVISA

Nos primeiros 10 anos da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica (PNAF), foram atendidas 42% 
das propostas estabelecidas na Conferência Nacional 
de Medicamentos e Assistência Farmacêutica (CNMAD), 
que deu origem à PNAF, em 2004. É o que demonstrou 
o relatório da CNMAD apresentado pelo Ministério da 
Saúde (MS) em janeiro. Segundo o documento, 41% 
das propostas foram classificadas como parcialmente 
atendidas, 17% não foram atendidas e 4% estavam em 
andamento. Para o Ministério da Saúde, os resultados 
indicam que as ações executadas na área de Assistência 
Farmacêutica, nos últimos anos, contemplaram parte 
significativa das demandas da sociedade.

Das 647 propostas apresentadas no Relatório Final 
da CNMAD, 528 estavam relacionadas diretamente às 
competências do Ministério da Saúde ou deveriam ser 
executadas em parceria com outros órgãos federais 
ou outras instituições. Foram excluídas 117 propostas 
que se relacionavam exclusivamente a outros órgãos 
federais, ou somente aos estados e municípios. Duas 
delas foram consideradas como encaminhamento para 
conferências posteriores.

As propostas foram divididas em três eixos: acesso à 
assistência farmacêutica; pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico para a produção nacional de medicamentos; 
qualidade na assistência farmacêutica, formação e 
capacitação de recursos humanos.

Avaliação farmacêutica
Os 10 anos da PNAF também foram avaliados por 
entidades farmacêuticas de 15 estados e cinco regiões 
brasileiras, no segundo semestre de 2014. Minas Gerais 
participou dos debates, contando com a contribuição 
do Sinfarmig, CRF/MG, farmacêuticos e outros profis-
sionais da saúde, além de acadêmicos. Os debates foram 
realizados nos dias 12 e 13 de setembro de 2014, em 
Belo Horizonte.

Os resultados levantados em Minas Gerais e em outros 
estados foram compilados e servirão de orientação aos 
delegados que participarão da XV Conferência Nacional 
de Saúde, a ser realizada em novembro de 2015.

Para o presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, a 
Conferência será o momento ideal para confrontar os 
resultados apresentados pelo Ministério da Saúde com 
o que foi identificado pelos profissionais de saúde ao 
longo dos 10 anos da Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica. “Reconhecemos os grandes avanços 
conquistados desde a implantação da PNAF, sobretudo 
sobre o acesso ao medicamento. Mas ainda temos 
muitos desafios relacionados à qualidade da assistência 
farmacêutica, e a formação e capacitação das pessoas 
envolvidas nessa rede. Por isso, é importante que nós, 
farmacêuticos, levemos nossas impressões à Conferência 
Nacional de Saúde, instância que contribui essencial-
mente para a conquista de novos avanços para o SUS”.

Ministério da Saúde apresenta os 
resultados dos 10 anos da PNAF*

* Com informações do Ministério da Saúde.

Mais de 200 prosissionais participaram dos dois dias de debate em BH

Liberação do canabidiol 
abre espaço para pesquisa*
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Fique de Olho Fique de Olho

Mais agilidade na pesquisa 

com medicamentos

*

A avaliação dos pedidos de pesquisas que envolvem medica-
mentos deverá acontecer entre 90 e 180 dias, de acordo com a 
sua complexidade. A defi nição do prazo foi aprovada pela ANVISA 
no dia 5 de fevereiro. Antes da regra, não havia prazo para que 
essa análise acontecesse.

Pela nova norma, a ANVISA terá 90 dias para analisar os pedidos 
de permissão para estudos multicêntricos internacionais, que 
são feitos simultaneamente no Brasil e em outros países, que 
já contem com pacientes voluntários e são considerados de 
menor risco, e os sintéticos. Caso o prazo não seja atendido, o 
interessado estará automaticamente liberado a iniciar a pesquisa, 
desde que ela já tenha passado por aprovação no Comitê de Ética 
em Pesquisa Clínica (CEP) e na Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa Clínica (Conep).

Os medicamentos considerados de maior risco, entre eles os 
biológicos; estudos clínicos 1 e 2 – fase inicial do desenvol-
vimento da pesquisa – e os totalmente brasileiros, terão prazo 
de 180 dias para serem analisados. Para essa área, não haverá 
aprovação tácita. Segundo a ANVISA, hoje, a análise de pedidos 
costuma ultrapassar seis meses. Há 115 estudos aguardando o 
parecer dos técnicos da Agência.

Outra mudança será na forma com que os ensaios serão 
analisados. Atualmente, o estudo de ensaios clínicos é feito 
separadamente. Depois da resolução, será feita a análise de um 
dossiê de desenvolvimento clínico onde vão ser englobados todos 
os ensaios clínicos que a empresa pretende fazer para aquele 
produto no Brasil. Segundo a Agência, conforme forem adicio-
nados novos ensaios, eles serão analisados individualmente, 
diferentemente da regra atual, que obriga nova análise de tudo o 
que já foi visto.

A ANVISA espera que as novas regras estimulem mais pesquisas no 
Brasil, o que signifi ca mais recursos para o País, mais conhecimento e 
também a oportunidade de pacientes receberem tratamentos experi-
mentais avançados. A resolução deverá ser publicada no Diário 
Ofi cial da União em breve.

Fase 3
Uso do medicamento 

em pacientes com a 
doença a ser tratada

Fase 1
Testes com voluntários 

sadios para avaliar a 
ação do medicamento

Fase 2
Uso do medicamento 

em pacientes com a 
doença a ser tratada

Análises de 
medicamentos biológicos

* Com informações da ANVISA
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Pesquisa clínica é o nome 
dado a testes feitos com 
seres humanos voltados a 
conhecer melhor doenças e seus 
tratamentos. Ela ocorre em várias 
fases consecutivas, com voluntários 
sadios e outros que já foram 
acometidos por alguma enfermidade.

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

Os medicamentos similares que tenham comprovado 
equivalência farmacêutica com os de referência já 
podem ser vendidos em substituição aos de medica-
mentos de marca, conforme determina a RDC 58/2014, 
publicada no dia 13 de outubro de 2014. A ANVISA 
informou que vai publicar mensalmente, em seu site, 
a lista com os registros de similares que apresentam a 
análise destes estudos comparativos.

Todos os medicamentos similares intercambiáveis que 
integram a lista também terão na bula a informação a 
respeito da intercambialidade, apresentada por meio da 
frase: medicamento similar equivalente ao medicamento 
de referência. De acordo com a ANVISA, a frase deverá 
ser incluída na seção da bula “Identifi cação do Medica-
mento”, logo abaixo da Denominação Comum Brasileira 
(DCB) do(s) princípio(s) ativo(s) do medicamento, respei-
tando o modelo já existente de bula, descrito no Anexo I 
da RDC 47/09. Os fabricantes terão 12 meses para fazer 
a alteração nas bulas, a partir de 1º de janeiro de 2015, 
data em que a RDC 58/2014 entrou em vigor.

Para serem considerados intercambiáveis, os medica-
mentos similares ou genéricos devem apresentar os 
testes de equivalência farmacêutica e bioequivalência, 
ou biosenção, quando não se aplicam os dois casos 
anteriores. Na prática, o objetivo destas três análises é 
o mesmo: comprovar a equivalência terapêutica entre os 
produtos.

Com a liberação, o paciente poderá solicitar ao 
farmacêutico que avalie a disponibilidade de um medica-
mento similar intercambiável, podendo ser esta uma opção 
segura e de menor custo para o consumidor. De acordo 
com a ANVISA, além de ampliar a opção terapêutica para 
os pacientes, a medida também promoverá uma redução 
signifi cativa do custo dos medicamentos, já que, assim 
como os genéricos, os medicamentos similares também 
entram no mercado com um preço até 35% menor que o 
medicamento de referência.

Intercambialidade entre similar 
e genérico entra em vigor

35% é a economia do custo do 
medicamento similar, em 
relação ao de referência

Fique de Olho
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Fique de Olho

A área de cosméticos ganhou novas regras 
que, segundo a ANVISA, vão simplificar e 
agilizar a autorização de produtos no País. 
De acordo com a RDC 07/2015, publicada no 
Diário Ofi cial da União no dia 11 de fevereiro, 
cosméticos, produtos de higiene pessoal e 
perfumes não precisam mais ter registro, 
mas estão sujeitos à comunicação prévia 
antes da sua comercialização. 

O controle desses produtos passará a 
ser feito por meio de procedimentos que 
incluem a verificação periódica e aleatória 
dos processos, além do monitoramento 
de mercado com a verifi cação e análise do 
que está nas prateleiras, à disposição do 
consumidor. A RDC estabeleceu, ainda, que 
os produtos de grau de risco 1, que eram 
notifi cados, passam a ser isentos de registro 
com pagamento de taxa, conforme prevê a 
RDC 222/06.

A medida só não se aplica aos produtos 
de g rau de r isco 2,  como bronzea -
dores, alisadores de cabelo, protetores 

Cosméticos livres de registro

*

* Com informações da ANVISA

solar, repelentes, gel antisséptico para as mãos e infantis. Estes 
continuarão sendo analisados pela ANVISA, devido ao seu maior risco 
associado. Segundo o órgão, o objetivo da norma é dar mais agilidade 
ao setor, permitindo que os técnicos da Agência se dediquem à 
análise dos produtos de maior risco.

Fabricantes e importadores
Em função da publicação da RDC 07/2015, as atividades de Peticio-
namento Eletrônico e Análise do Sistema estarão suspensas do site 
da ANVISA até 25 de dezembro de 2015, período em que serão feitos 
os ajustes necessários.

Mais dois medicamentos, cujas substâncias não tinham concorrentes do mercado, tiveram o registro de 
genéricos aprovado pela ANVISA. O primeiro é o genérico da substância cloridrato de remifentanila, um 
analgésico indicado para induzir ou manter a anestesia durante cirurgias e para o alívio da dor logo após 
a operação. A substância também é indicada para analgesia e sedação em pacientes que respiram com 
ajuda de aparelhos em UTI. 

O segundo genérico inédito é a cópia da substância cloridrato de propafenona. Trata-se de um medica-
mento destinado ao tratamento das alterações do ritmo cardíaco, já que atua como estabilizador de 
membrana na célula muscular do coração. Com isso, a intercambialidade com os seus medicamentos de 
referência está autorizada. 

Novos genéricos para coração e anestesia*

Lágrimas artificiais 
agora são 
medicamentos
Os lubrificantes oculares, conhecidos como lágrimas artificiais, 
passaram a ser enquadrados como medicamentos. A decisão está 
na RDC 05/2015, publicada pela ANVISA no dia 5 de janeiro. Até 
então, eles eram registrados como produtos para a saúde, que é 
uma categoria específi ca para materiais ou equipamentos de uso em 
saúde. A classifi cação foi alterada devido ao seu potencial terapêutico, 
já que eles proporcionam alívio de sintomas e previnem doenças. 

A coordenadora do grupo de Farmacêuticos Atuantes em Oftalmo-
logia, Santusa Santana, explica que as lágrimas artificiais são 
comumente utilizadas para proteger os olhos, uma vez que a falta 
de lubrifi cação pode facilitar o surgimento de infecções, como a 
conjuntivite e a doença conhecida como “olho seco”. Mas, segundo 
ela, como todo medicamento, o seu uso indiscriminado pode 
comprometer a saúde de quem o utiliza.

A venda destes lubrificantes continua sendo feita sem a 
necessidade de receita médica. Entretanto, é fundamental que o 
farmacêutico seja consultado antes do início do tratamento. De 
acordo com Santusa, é sempre importante falar ao paciente que, 
ao sinal de qualquer alteração nos olhos, como falta de lubrifi-
cação, ardência, coceira, vermelhidão, ou perda de visão, um 
oftalmologista deve ser procurado para fazer o diagnóstico e a 
prescrição do colírio mais adequado. “O farmacêutico é um profi s-
sional com conhecimento técnico e científi co e habilidades capazes 
de promover a saúde, estando apto a avaliar sinais e sintomas do 
paciente. Sempre que necessário, ele deve indicar a necessidade 
de tratamento específi co para uma doença recorrente, orientando 
para que o paciente procure também um médico”.

Cuidados
Para que os lubrificantes tenham o efeito 
desejado, é preciso adotar alguns cuidados 
especiais, sobretudo em relação ao seu armaze-
namento. “Devemos verificar se o produto é 
estéril até que seja aberto. Depois de aberto, 
temos que observar quanto tempo o fabricante 
garante seu uso sem a perda da qualidade. 
Também devemos orientar o paciente a anotar 
no rótulo a data da abertura do frasco, a fi m de 
facilitar o controle”, especifi ca a farmacêutica. 
Segundo ela, quando o fabricante recomendar 
que o medicamento deve ser armazenado na 
geladeira, o ideal é que o frasco não fi que nem 
na porta, nem próximo ao congelador. “Nesses 
locais, a variação de temperatura é maior, o que 
pode comprometer a efi cácia do medicamento”, 
explicou Santusa.

“Para evitar a contaminação, é importante 
ressaltar que os frascos são de uso individual, 
pois pode haver contaminação caso mais de 
uma pessoa utilize a mesma embalagem. 
Deve-se, também, evitar encostar a ponta do 
frasco tanto na pálpebra, quanto em outras 
superfícies, para não ocorrer contaminação 
e perda da qualidade. Isso tudo deve ser 
orientado pelo farmacêutico no momento da 
dispensação”, concluiu.
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Nocaute na Hepatite C
Fonte: IstoÉ

Estima-se que pelo menos 1,7 milhão de brasileiros convivam com um dos três tipos do 
vírus HCV, causador da hepatite C. A maioria não sabe até apresentar sintomas da doença, 
que evolui silenciosamente até destruir o fígado e é a principal causa de transplantes do 
órgão. Em janeiro, a aprovação do antiviral daclatasvir pela Anvisa aumentou as chances 
de cura de boa parte dessas pessoas.

Trata-se do primeiro de uma série de três medicamentos orais de última geração para o 
tratamento da infecção a ser aprovado no País. Os outros dois - o sofosbuvir e o sime-
previr - tramitam em regime de prioridade na agência desde o ano passado. Sua aprovação 
também estava prevista para o último trimestre de 2014, mas agora é esperada para junho 
ou julho.

A introdução do daclatasvir muda a face do tratamento. Seu uso em associação com outros antivirais é a terapia mais avan-
çada disponível contra a doença e já vem sendo adotada em países como a Inglaterra e os Estados Unidos. Estudos indicam 
que o remédio é mais efi ciente para os tipos 1 e 3 do vírus HCV. Transplantados e pacientes graves estão entre os principais 
benefi ciados.

A cada dez anos com colesterol alto, risco de infarto cresce 40%
Fonte: Portal Veja

Um novo estudo revelou que, a cada dez anos em que uma pessoa vive com a taxa de colesterol elevada, o risco de ela sofrer 
uma doença do coração aumenta em quase 40%. A descoberta foi relatada no dia 26 de janeiro, no periódico Circulation, da 
Associação Americana do Coração. Pesquisadores analisaram dados de 1.478 adultos sem doenças cardiovasculares aos 55 
anos e calcularam o tempo em cada um deles tinha o colesterol elevado e o risco de 
sofrer um infarto ou um derrame.

Entre os 389 voluntários que viviam com o índice elevado de um a dez anos, a proba-
bilidade era de 8,1%. Já entre os 577 voluntários que tinham colesterol alto de onze a 
vinte anos, o risco subia para 16,5%. Dos participantes que não tinham problemas de 
colesterol, 512, o risco era de 4,4%.

A cada década de exposição ao colesterol elevado, a probabilidade de sofrer uma 
doença cardiovascular crescia em 39%, sugerindo que o malefício é cumulativo.

Site da ABCD informa substâncias proibidas para o esporte
Fonte: Portal Brasil

O site (www.abcd.gov.br) conta agora com um banner no qual se pode digitar o nome comer-
cial de qualquer medicamento, ou de um princípio ativo, para checar se está na relação atua-
lizada de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidopagem (AMA, ou Wada, na sigla 
em inglês), em vigor desde o dia 1º de janeiro de 2015.

Segundo o Departamento de Informação e Educação da ABCD, é muito importante que os 
profi ssionais ligados ao esporte, de atletas a dirigentes, acessem a ferramenta disponível. 
A ferramenta é um sistema de busca que facilita para o atleta fazer pesquisa sobre qualquer 
medicamento que esteja pensando em usar.

No site há também um banner que se abre com orientações para o atleta solicitar a Auto-
rização de Uso Terapêutico (AUT), em caso de necessidade de medicamento prescrito pelo 
médico conter alguma substância proibida pela AMA.

Pâncreas artifi cial,
opção para tratar diabetes tipo 1

Fonte: Jornal Hoje em Dia

Xavier Hames, um menino australiano de 4 anos, é o primeiro paciente no mundo a 
receber um pâncreas artifi cial como alternativa ao tratamento de diabetes tipo 1. O 
“órgão”,parecido com um reprodutor MP3,está conectado ao corpo do garoto por meio de 
vários tubos enxertados sob a pele.

O aparelho reproduz a função biológica do pâncreas para prever os níveis baixos de glicose 
e deter a administração de insulina. O funcionamento do dispositivo evitaria consequên-
cias graves do baixo nível de glicose: coma, convulsões e até a morte.

De acordo com a Fundação de Pesquisa de Diabetes Juvenil (JSRF), organização sem fi ns 
lucrativos que fi nanciou o projeto, a tecnologia monitora os níveis de glicose e interrompe 
o fornecimento de insulina até 30 minutos antes que ocorra um ataque hipoglicêmico.

Obesidade pode provocar danos ao cérebro
Fonte: Diário da Manhã

Problemas como diabetes, doenças cardiovasculares, menor expectativa de vida, pressão alta estão ligados a obesidade em 
muitos casos. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos revelou um novo problema causado pela obesidade, que afeta o cérebro 
da pessoa. 

A pesquisa foi realizada por cientistas da Universidade de Nova York, nos EUA, e utilizaram 63 pessoas, das quais 44 eram obesas 
ou estavam com sobrepeso, enquanto as outras pessoas eram magras. Durante o estudo, os pesquisadores descobriram que os 
indivíduos com sobrepeso ou obesos apresentam duas alterações em seu cérebro: a primeira é que os pacientes acima do peso 
ou obesos têm níveis mais altos de fi brinogênio, proteína que causa infl amação no cérebro 
e possuem um córtex orbifrontal menor, em relação aos pacientes que não ultrapassaram o 
peso, parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisões.

Ainda conforme o que foi publicado, os cientistas responsáveis pelo estudo citaram uma outra 
pesquisa em que fi cou constatado que a obesidade afeta a memorização. Porém, existe uma 
diferença entre os dois casos, no caso da perda de memória por conta da obesidade há possi-
bilidade de reversão do quadro; enquanto no caso citado acima esse processo é permanente.

Pela 1ª vez desde 87, grupo descobre nova classe de antibióticos
Fonte: Folha de S.Paulo

Em testes com camundongos, a droga conseguiu debelar as formas mais resistentes 
de tubercolose, sem que o micróbio causador da doença adquirisse resistência. Bati-
zada de teixobactina, a nova substância é produzida por uma bactéria encontrada no 
solo. O fármaco foi encontrado após cientistas analisarem mais de 10 mil amostras de 
micróbios usando um novo método, que permite o cultivo desses organismos em seu 
hábitat natural. Antes, para isolar essas bactérias, era preciso cultivá-las em placas de 
laboratório, mas 99% das espécies não sobreviviam em condições artifi ciais.

A tecnologia que permitiu aos pesquisadores trabalhar com bactérias em condições 
mais naturais foi um chip desenvolvido pela Universidade Northeastern, de Boston, 

que permite separar amostras minúsculas de bactérias sem tirá-las de suas amostras de solo originais. Uma bactéria que 
os pesquisadores batizaram de Elephteria terrae era aquela que produzia a substância descoberta. A molécula foi capaz de 
aniquilar a terrível linhagem MRSA. Na natureza, essa é uma forma que o primeiro microorganismo usa para eliminar compe-
tidores. O que é fundamentalmente novo na teixobactina é que ela ataca a fabricação de lipídios, moléculas que servem de 
“tijolo” para construir a parede celular das bactérias.
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Capacitações
Gosto muito das capacitações que o CRF oferece. Espero 
que vocês possam realizar mais cursos. Obrigada pela 
oportunidade. 

Cláudia Rezende Pereira Gonçalves Lapa (via Fale Conosco)

Excelentes essas capacitações! Eu, no papel de estudante, 
vejo como é fundamental participar dessas capacitações 
para aprofundar e aprender os conhecimentos necessários 
para ser uma excelente farmacêutica! Muito obrigada!

Jéssica Aline Silva Soares (via Fale Conosco)

Parabéns pelas constantes discussões em todos os 
assuntos que permeiam a profissão a cada momento 
como estratégia de valorização profi ssional.

Dirce Inês da Silva (via Fale Conosco)

São eventos enriquecedores de grande incentivo para a 
nossa classe. Precisamos disso para avançarmos com as 
nossas metas de conquista para o futuro. 

Maria Beatriz de Miranda Almeida (via Fale Conosco)

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

Gregory Aguiar Santos (via Fale Conosco)

II Seminário de Farmácia 
Hospitalar
Apesar de morar no interior, me esforcei 
para comparecer, pois sabia que o tema 
traria muitas novidades para a área 
hospitalar. Espero sempre estar partici-
pando para poder contribuir cada vez mais 
para a profi ssão.

Aricha Miranda Fialho (via Fale Conosco)

Ótimo,me acrescentou muito conhecimento. 
Adryelle Priscila Ribeiro (via Fale Conosco)

Capacitação sobre Acupuntura
Palestra foi excelente. Foi a primeira capaci-
tação que participei no CRF/MG, agora 
pretendo ir em várias. Estão de parabéns!

Gabriela Oliveira Carvalho (via Fale Conosco)

Gostaria de sugerir continuação desse 
t re inamento,  p o i s  fo i  exc e lente  e 
poderíamos aperfeiçoar ainda mais no 
assunto. Deixo meu agradecimento ao 
palestrante que é um excelente profi ssional. 

Cleidinara Machado Silva (via Fale Conosco)

Envie seu comentário para comunicacao@crfmg.org.br
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