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Capa:

Arte: Héllen Cota

Fóruns regionais de 
ensino resultaram 
em um documento 
com identificação das 
dificuldades e propostas de 
melhoria para as Diretrizes 
Curriculares Nacionais.

09 - Gestão
CRF/MG participa de audiência para 
debater a judicialização da saúde e 
defende criação de comissão técnica 
para auxiliar nas decisões do Judiciário

35 - Responsabilidade Social
Farmacêuticos mineiros aderem 
à campanha de doações para 
as vítimas da chuva no Acre

24 - Especial
Escola de Farmácia da UFOP 
comemora 176 anos em 
cerimônia repleta de emoção

Nesta edição da Farmácia Revista, estão relatadas as sugestões dadas pelos farmacêuticos, estudantes e 
professores para a construção das Novas Diretrizes Curriculares do curso de Farmácia. Depois de 13 anos, as 
normas fi nalmente serão revistas. Minas Gerais, com toda a sua tradição na formação de farmacêuticos de 
excelência, deu a sua contribuição ao processo.

A diretoria também intensifi cou as articulações políticas junto aos deputados estaduais, a fi m de enfrentar a 
judicialização da saúde, e estreitou a parceria com o Sinfarmig. Ainda com o objetivo de fortalecer a inserção 
do farmacêutico na saúde pública e valorizar os que já estão nesta área de atuação, o Conselho buscou a nova 
gestão da Superintendência de Assistência Farmacêutica do Estado para realinhar a parceria que tem ajudado 
a transformar a assistência farmacêutica em Minas.

É assim, com representação cada vez mais forte, que o CRF/MG pretende continuar defendendo a profi ssão 
em Minas Gerais e no Brasil. Boa leitura!

6 –  Conselhos de Farmácia de 10 
estados se reúnem em Ouro Preto

8 – CRF/MG apresenta propostas 
de fortalecimento da profissão 
ao deputado Ivan Valente

14 – Lançada parceria com 
a Bibliofarma, biblioteca 
virtual da área da saúde

22 – Coordenador da Comissão 
de Ensino relata os desafios 
da educação farmacêutica

28 – Farmacêuticos lotam 
auditório do CRF/MG no
I Seminário de Farmácia Clínica 

36 – Fiscais se reúnem no CRF/MG 
para três dias de treinamento 

38 – ANVISA aprova registro 
de novos genéricos
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Março
• Entrevista para o programa 
Panorama, da TV Assembléia, sobre o 
uso de plantas medicinais, no dia 2;

• Matéria no portal Guia Muriaé, 
sobre a capacitação sobre Práticas 
Integrativas em Muriaé, no dia 6;

• Entrevista para a revista 
Encontro sobre interação 
medicamentosa, no dia 9;

• Matéria no portal Plox sobre 
a capacitação “Farmácia 
Estabelecimento de Saúde”, em 
Coronel Fabriciano, no dia 13;

• Matéria no portal Plox sobre doações 
arrecadadas nas capacitações e 
entregues ao Projeto Socorrer, no dia 24.

Conselho 
na Mídia

• Fórum de Educação
 - Matéria no jornal Gazeta Norte Mineira, 
de Montes Claros, no dia 7;
 - Matéria no jornal de Notícias, de Montes Claros, no dia 7;

• Redação BH News
 - Entrevista sobre cosméticos, no dia 6;
 - Entrevista sobre nova etapa de vacinação 
contra o HPV, no dia 19;

• Bibliofarma
 - Matéria sobre a exclusividade do CRF/MG na 
fi scalização da presença de farmacêutico, no dia 16;
 - Matéria sobre o alinhamento da parceria 
entre o CRF/MG e a SES-MG, no dia 28;

Abril
• Matéria no Jornal de Uberaba 
sobre a parceria entre o            
CRF/MG e a Secretaria Municipal 
de Saúde de Uberaba, no dia 18;

• Entrevista para TV 
Bandeirantes sobre 
compra de medicamentos pela Internet, no dia 24;

• Entrevista para a Rádio América sobre a campanha 
do Uso Racional de Medicamentos, no dia 30.

• Redação BH News
 - Entrevista sobre qualidade dos medicamentos, no dia 2;
 - Entrevista sobre dose de medicamentos em crianças, no dia 17;

• Bibliofarma
 - Matéria sobre a participação do CRF/MG nas ações 
de redução da judicialização da saúde, no dia 13;
 - Matéria sobre a campanha do Uso Racional 
de Medicamentos, no dia 28;

Minuto do Farmacêutico na Rádio Itatiaia
610AM ou 95,7FM

Em junho, o farmacêutico terá destaque especial durante a cobertura 
da COPA AMÉRICA na rádio líder de audiência em Minas Gerais:

• Citações nas chamadas para a Copa América;
• Citações durante as transmissões de jogos e informações dos repórteres;

• Veiculações especiais durante os boletins e mesas redondas

Acompanhe as inserções e envie sugestões de temas para comunicacao@crfmg.org.br

Foi o tempo em que o Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais se limitava à sua atribuição legal, que é a fi scalização da 
atividade farmacêutica. Já há alguns anos, descobrimos que 
a promoção da valorização profissional - seja com oferta de 
capacitação, busca por mais inserção no mercado de trabalho e 
reconhecimento perante a sociedade - também é um importante 
caminho para o fortalecimento da atividade farmacêutica em 
sua essência.

No CRF/MG, temos desenvolvido esse trabalho com cada vez mais 
afi nco. Em abril, fomos à Brasília para estreitar os laços com os 
deputados e senadores que têm defendido a profi ssão farmacêutica 
em nível nacional. Participamos do relançamento da Frente 
Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica. Estivemos, 
em particular, com o deputado Ivan Valente, um dos principais 
articuladores da lei que transformou a farmácia em estabeleci-
mento de saúde. Ele recebeu das nossas mãos um documento com 
propostas que, se implementadas, irão transformar a realidade da 
assistência farmacêutica no nosso País.

Também nos reunimos com o novo superintendente de 
Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde, 
farmacêutico Homero Cláudio Rocha Souza Filho. Companheiro 
de longa data na Rede Farmácia de Minas, ele é agora o respon-
sável por trazer os avanços tão esperados para o programa. 
Queremos ver a Rede, uma das mais abrangentes e completas 
do SUS brasileiro, ainda mais forte e atuante. E lá, no novo 
Governo de Minas, tivemos as portas reabertas para realizar 
ações conjuntas entre o Conselho e a SAF-SES/MG.

Conscientes da responsabilidade de todos na busca pelo fortale-
cimento do Sistema Único de Saúde, também nos apresentamos 
para contribuir no processo de rediscussão da judicialização da 
saúde. Marcamos presença ativa na audiência pública promovida a 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais com vários representantes 
de entidades da saúde e do Judiciário. Sabemos que o farmacêutico 
pode dar um importante suporte, racionalizando o acesso aos 
medicamentos pela via judicial. E esta foi a nossa defesa, que 
continuará ativa nas próximas reuniões que debaterão o assunto.

E por saber que juntos somos mais fortes, dando 
continuidade às atividades iniciadas, quando da 
organização do Fórum Estadual de Valorização da 
Profi ssão Farmacêutica, continuamos na busca, em 
parceria com o Sinfarmig, dos melhores caminhos 
para a nossa profi ssão. Sabemos que o fortaleci-
mento da categoria passa pelas melhorias salariais 
e das condições de trabalho. Apesar de não 
serem as atribuições do CRF/MG, corroboramos 
e apoiamos as ações do Sinfarmig para alcançar 
avanços nas diversas áreas de atuação profi ssional.

Vamos continuar cercando todas as questões que 
envolvem a profi ssão farmacêutica, seja junto aos 
poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e demais 
entidades de classe. Queremos ver nossa profi ssão 
cada vez mais forte e o farmacêutico cada vez mais 
valorizado. Usaremos a toda a nossa representati-
vidade para garantir essas conquistas.

Novas parcerias para 
avançar ainda mais

Marcos Luiz 
de Carvalho
Tesoureiro
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“Os encontros de conselhos regionais começaram em 
2014, em uma iniciativa dos conselhos das regiões Sul e 
Sudeste. Inicialmente, as discussões estavam limitadas 
às diretorias e às gerências de Fiscalização, Infraestrutura 
e Advocacia-Geral. Mas as reuniões foram tão produtivas 
que decidimos, nesta terceira edição, ampliar o debate e 
o número de conselhos presentes”, explicou o presidente 
Vanderlei Machado. 

Participaram das discussões os conselhos de Minas Gerais, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Distrito 
Federal. O encontro contou com a participação de represen-
tantes das diretorias, Assessoria Jurídica, Comunicação e 
Marketing, Tecnologia da Informação, além das gerências de 
Infraestrutura, Financeiro, Registro e Fiscalização. Dada a 
importância dos debates, os diretores do Conselho Federal 
de Farmácia, Walter Jorge João, José Vílmore e Valmir de 
Santi também fi zeram questão de participar.

Segundo Vanderlei Machado, o fato de estarem represen-
tados os gestores de todas as áreas administrativas dos 
conselhos garantiu a produtividade dos trabalhos. “Muitas 

“Carta de Ouro Preto” chega ao CFF

Nos dias 5 e 6 de março, a Escola de Farmácia de Ouro 
Preto foi sede do Encontro dos Conselhos Regionais de 
Farmácia das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do 
Brasil. Cerca de 70 pessoas, entre diretores, gerentes e 
assessores de 10 conselhos, debateram os problemas 
comuns aos regionais e elencaram sugestões que 
podem ser implementadas em nível nacional, com o 
apoio do Conselho Federal de Farmácia.

O encontro resultou na “Carta de Ouro Preto”, 
documento de 10 páginas que concentra propostas 
pertinentes aos processos administrativos, de Registro 
e de Fiscalização dos conselhos. O compilado foi 
encaminhado ainda no mês de março ao CFF, que se 
comprometeu a analisar item por item, aplicando-os 
à medida de sua viabilidade.

Durante o evento, os participantes foram divididos em 
grupos de trabalho e debateram pautas específi cas de 
suas áreas de atuação. Com o objetivo de fortalecer o 
sistema CFF/CRFs, foram apresentadas propostas de 
unifi cação de condutas e ações, buscando melhorias 
para os farmacêuticos de todo o Brasil.

das propostas discutidas pelos grupos específicos já 
puderam ser aprovadas com os diretores instantanea-
mente. Algumas só dependiam de acordos de cooperação 
entre os regionais, que foram estabelecidos sem difi cul-
dades”, explicou o presidente. 

“Chegamos a um ponto em que não é mais possível 
regredir. Alcançamos, fi nalmente, a união que desejamos 
por vários anos. Hoje, não existem conselhos isolados. 
Existe uma categoria farmacêutica única, brasileira, pela 
qual todos os estados lutam juntos”, concluiu Vanderlei.

Das propostas encaminhadas ao CFF, pelo menos três 
já foram debatidas com afinco na Reunião Geral dos 
Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, realizada 
nos dias 18 e 19 de março, em Brasília. Na oportunidade, 
o CRF/MG apresentou o projeto piloto de emissão de 
Certidão de Regularidade online. A proposta é oferecer 
a renovação instantânea, gratuitamente, aos estabeleci-
mentos. “Além de agilizar a emissão do documento, que 
é obrigatório para todos os estabelecimentos farmacêu-
ticos, a medida reduz os custos para pessoas físicas 
e jurídicas, já que a autorização é feita pela internet 
de maneira prática e segura”, explicou o assessor de 
diretoria do CRF/MG, Alisson Brandão, responsável pela 
apresentação da proposta juntamente com o gerente de 
Tecnologia da Informação, Décius Mota.

Outra sugestão foi a criação de ações para o fortaleci-
mento do relacionamento entre os administradores dos 
conselhos regionais e a gerência administrativa do CFF, 
visando a padronização e melhoria dos processos internos, 
com troca de dados e implantação de indicadores.

O CFF também vai se dedicar à regulamentação da Lei 
13.021/14, que transforma farmácias em estabeleci-
mentos de saúde. O objetivo é criar um procedimento 
de fiscalização padrão, contemplando as determi-
nações da nova Lei, sobretudo em relação à assistência 
farmacêutica em hospitais e serviços públicos. Encontro de Ouro Preto reuniu gestores dos Conselhos de Farmácia de 10 estados

Gerências de Infraestrutura e Financeira debateram, entre outros 
itens, aspectos que envolvem a fiscalização do TCU

Advogados deram suporte jurídico aos outros grupos de trabalho, 
além de discutir questões legais pertinentes aos conselhos

Vice-presidente do CFF, Valmir de Santi (à direita) também 
contribuiu com os trabalhos do grupo da FiscalizaçãoPresidentes do CFF e do CRF/MG coordenaram os trabalhos do grupo dos diretores

Fotos: Yosikazu Maeda

Documento elaborado pelos diretores dos conselhos regionais de 
Farmácia de 10 estados, durante encontro em Ouro Preto, reúne 

propostas de melhoria e fortalecimento do sistema CFF/CRFs

Novidades à vista
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O presidente Vanderlei Machado participou do café da 
manhã que marcou o relançamento das atividades da Frente 
Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica. O ato 
ocorreu no dia 15 de abril, na Câmara dos Deputados, em 
Brasília. O grupo é presidido pela deputada Alice Portugal, 
também farmacêutica, e foi recriado para fazer cumprir a Lei 
13.021/14, que determina que a farmácia é estabelecimento 
de saúde e que o farmacêutico deve estar presente nela 
durante todo o seu horário de funcionamento.

Em sua fala, a deputada Alice Portugal reafi rmou que quer 
consolidar a assistência farmacêutica como direito de todos 
os brasileiros. “Que essa lei venha efetivamente mudar a 
feição das farmácias de simples comércio a um estabele-
cimento onde, não o cliente, mas o paciente seja orientado 
sobre como usar racionalmente o medicamento”, destacou a 
parlamentar, que é farmacêutica.

“Mais de 20 deputados participaram do relançamento da Frente 
Parlamentar. A deputada Alice Portugal é muito respeitada e 
conseguiu mobilizar os colegas de partido e outros que também 
militam na causa farmacêutica, 
como o deputado Ivan Valente. A 
senadora Vanessa Grazziotin, outra 
colega de profissão, representou 
o Senado Federal. Este grupo tem 
uma missão muito importante 
e terá todo o nosso apoio para 
sensibilizar os parlamentares”, 
destacou o presidente.

Reconhecendo a importância de estreitar 
os laços com os parlamentares que têm 
defendido a profissão farmacêutica junto 
aos poderes Legislativo e Executivo, o diretor 
do CRF/MG, Marcos Luiz de Carvalho, e o 
assessor Alisson Brandão estiveram com o 
deputado Ivan Valente, no dia 17 de março, 
em Brasília. Eles entregaram um documento 
com propostas de Minas Gerais para 
fortalecer a profi ssão e melhorar o acesso da 
população à assistência farmacêutica.

 “Colocamos a nossa equipe de trabalho à 
disposição do deputado e de seus assessores. 
O Ivan Valente tem sido um dos principais 
defensores da profi ssão farmacêutica e está 
há mais de 20 anos empunhando nossas 
bandeiras. Devemos instrumentalizá-lo para 
que ele possa se engajar cada vez mais nas 
nossas causas”, declarou Marcos Carvalho.

Entre as propostas apresentadas no 
documento, estão o andamento do projeto 
de lei que amplia a inserção do profissional 
farmacêutico no SUS; a criação do piso salarial 
nacional da profi ssão farmacêutica; a garantia 
do cumprimento dos quesitos previstos 
em lei federal referentes ao profissional 
farmacêutico diante da municipalização das 
ações de Vigilância Sanitária, entre outras.

Relançada Frente 
Parlamentar em Defesa da 
Assistência Farmacêutica*

Deputado Ivan Valente 
recebe contribuições 

do CRF/MG

Deputados, senadores e lideranças farmacêuticas comemoraram a volta da Frente Parlamentar

Fotos: Yosikazu Maeda

Reconhecendo a importância de estreitar 

Diretor Marcos Luiz de Carvalho, deputado Ivan Valente e 
assessor Alisson Brandão durante encontro em Brasília

Presidente Vanderlei Machado ao 
lado da deputada Alice Portugal

* Com informações do CFF.

Enfrentando a judicialização da saúde
No dia 8 de abril, o diretor-tesoureiro, Marcos 
Luiz de Carvalho, e o assessor Alisson 
Brandão participaram de reunião promovida 
pela Comissão de Saúde da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. O 
encontro, que teve como pauta o impacto 
da judicialização da saúde nos orçamentos 
municipais e nas políticas públicas, serviu 
como preparatório para uma série de 
audiências que acontecerão em outras as 
regiões do Estado.

O deputado estadual Wilson Batista, 
3º secretário que compõe a mesa da 
Assembléia, conduziu os trabalhos e 
ressaltou a presença do grande número 
de representantes de diversas entidades 
de saúde e do Judiciário, mostrando a 
relevância do debate sobre a judicialização. 
“É dever do Estado impedir que a saúde 
pública sofra danos. Mas, com o excesso 
de casos judicializados, certas condições 
se tornam individualizadas e não funcionais. 
Em 2013, foram gastos R$291 milhões só 
com judicialização em Minas Gerais. O nosso 
objetivo é conseguir o melhor resultado para 
a população com menor custo. A demanda 
de saúde é infinita, mas os recursos são 
fi nitos”, ressaltou.

O deputado Antônio Jorge, membro suplente 
da Comissão de Saúde da Assembléia 
Legislativa, ressaltou que as mudanças 
relacionadas à judicialização da saúde 
devem ser realizadas no sentido gerencial e 
constitucional. “Até hoje, só trabalhamos com 
o que está ao nosso alcance, ‘enxugando 
gelo’. Devemos pensar além, trabalhando o 

que é da nossa alçada, do ponto de vista gerencial, e discutir mais 
profundamente a questão constitucional, no debate sobre o sentido 
de integralidade. É preciso criar um padrão para ela, respeitando o 
limite do que podemos e devemos pagar na judicialização da saúde”, 
disse o deputado.

O diretor Marcos Luiz de Carvalho usou a sua experiência como 
farmacêutico atuante na saúde pública para defender a orientação 
qualifi cada aos municípios diante das demandas de judicialização. “O 
paciente acaba procurando a Justiça porque alguns protocolos para 
pedido de medicamentos específi cos não existem. A implantação de 
uma equipe técnica ou câmara de conciliação para dar suporte ao 
Judiciário sobre como proceder nesses casos é o primeiro passo para 
aliviar e diminuir os casos de judicialização”, explicou Marcos.

Ao final da reunião, foram definidos objetivos que devem ser 
alcançados, como a qualificação da judicialização da saúde, a 
avaliação dos impactos, a discussão da valorização do profi ssional 
de saúde do SUS, a criação de parâmetros para integralidade, dentre 
outros. A partir das contribuições angariadas no encontro, será 
realizada uma segunda reunião para defi nir os painéis de discussão 
que delimitarão os próximos passos do grupo.

Na reunião, o diretor Marcos Luiz de Carvalho defendeu a criação de uma comissão 
técnica para ajudar o Judiciário nas decisões relacionadas à saúde
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O futuro das instalações do CRF/MG, em Belo Horizonte, foi tema 
da primeira reunião plenária extraordinária de 2015, realizada 
no dia 16 de março. Após a elaboração de estudos de viabilidade 
sobre o futuro do prédio da rua Sergipe, no centro da capital, 
diretores e conselheiros decidiram que não será possível adquirir 
um novo imóvel, já que os preços praticados no mercado estão 
acima das possibilidades fi nanceiras do Conselho.

Os estudos comprovaram também que a reforma do prédio 
é inviável, pois os custos com o reforço das estruturas e 
a construção de estacionamentos superiores, que são 
necessidades urgentes da nova instalação, onerariam signifi -
cativamente a obra.

Diante desta realidade, a decisão, tomada por unanimidade, 
foi de demolir o prédio existente e construir um novo, contem-
plando todas as necessidades da categoria. Para tanto, os 
próximos passos serão a abertura de licitação de um projeto de 
construção de um novo prédio no mesmo terreno; aprovação 
do projeto junto aos órgãos municipais; e construção realizada 
em etapas.

“Infelizmente, os problemas relacionados à sede foram 
herdados de diretorias anteriores e coube a nós, agora, dar 
solução a eles. Nos últimos meses, estudamos todas as possibi-
lidades e, agora que temos informações mais precisas sobre o 
que é possível fazer, estamos apresentando os resultados para 
a categoria. É assim que vamos conduzir todo o processo: com 
transparência, ética e compromisso com o erário”, afi rmou o 
presidente Vanderlei Machado, que vai convidar o Ministério 
Público e o Tribunal de Contas da União para acompanhar 
todas as etapas do projeto.

Como tudo começou
Em julho de 2013, o CRF/MG, em Belo Horizonte passou 
a funcionar na rua Urucuia, no bairro Floresta. A mudança 
ocorreu porque a sede localizada na rua Sergipe apresentava 
graves problemas estruturais, que poderiam colocar em risco a 
segurança de funcionários, farmacêuticos e visitantes.

Sabendo das condições precárias das instalações, o Ministério 
Público Federal determinou que a transferência fosse efetuada 
em até 90 dias. A partir daí, a busca por um local que apresen-
tasse o melhor custo-benefício norteou as ações da diretoria. 
E diante de todas as especifi cidades exigidas, o prédio da Rua 
Urucuia foi a melhor opção encontrada.

Após laudo de engenharia 
constatar graves avarias 
no prédio da rua Sergipe, 
plenário do CRF/MG decide 
demolir o imóvel e construir 
uma nova sede para os 
farmacêuticos no mesmo 
terreno, em Belo Horizonte

Após laudo de engenharia 

Novidades 
sobre a sede

Confi ra o informe que relata os problemas da sede 
no: www.crfmg.org.br > Publicações e Documentos > 
Informe 24

Novos projetos para a

Realinhar a parceria entre o CRF/MG e a Superintendência de 
Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde 
(SAF/SES-MG) para a viabilização de trabalhos conjuntos em prol 
da categoria e da assistência farmacêutica no Estado. Este foi 
o objetivo da reunião realizada no dia 20 de março, na Cidade 
Administrativa, em Belo Horizonte. Participaram do encontro o 
novo superintendente de Assistência Farmacêutica, Homero 
Cláudio Rocha Souza Filho; os diretores do CRF/MG, Vanderlei 
Machado e Marcos Luiz de Carvalho; a conselheira regional 
Andréa Reis; e o assessor de diretoria da entidade farmacêutica, 
Alisson Brandão.

“O CRF/MG e a SES-MG já fizeram, em conjunto, importantes 
eventos de capacitação profissional e de valorização do 
farmacêutico perante a sociedade. Essa parceria foi fundamental 
para o início da transformação da realidade da assistência 
farmacêutica em Minas Gerais. Com profi ssionais cada vez mais 
motivados e preparados, a população se benefi cia com um atendi-
mento de qualidade, com o cuidado e atenção que ela precisa e 
merece”, afi rmou o presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado.

Em visita aos atuais representantes da Superintendência 
de Assistência Farmacêutica, CRF/MG propõe sugestões 
de novas atividades conjuntas de capacitação profi ssional 
e fortalecimento da assistência farmacêutica do Estado

O diretor Marcos Luiz de Carvalho também 
reforçou a importância do encontro e da redefi -
nição das estratégias de trabalho. “Quanto 
mais estreita a parceria entre as entidades 
que representam a saúde do Estado, mais a 
população tem a ganhar. Podemos realizar 
ações muito maiores, fortes e efi cientes”, disse.

A conselheira Andréa Reis, que também é 
presidente da Associação dos Farmacêuticos 
da Rede Farmácia de Minas, apresentou o ponto 
de vista dos profissionais que trabalham no 
projeto. “Eu, que estou na ponta do processo, 
percebo que, com a aproximação do diálogo, 
a ansiedade diminui. A parceria entre a SES e 
o Conselho fortalece a Rede, pois as soluções 
são encontradas muito mais facilmente quando 
buscadas junto aos parceiros”.

O superintendente de assistência farmacêutica 
se comprometeu a levar as demandas para o 
secretário de Saúde e, após o processo, marcar 
nova agenda para realização de encaminha-
mentos. Homero Souza também garantiu que 
a assistência farmacêutica está sendo tratada 
como prioridade. Segundo ele, o objetivo é 
abastecer a população com os medicamentos 
que ela precisa. “Estamos correndo atrás para 
recuperar o tempo perdido e não deixar as 
prateleiras das Farmácias de Minas vazias, como 
ocorreu no ano passado”. O desabastecimento a 
que o superintendente se referiu foi denunciado 
à SES-MG, diversas vezes, pelos farmacêuticos 
e pelo próprio Conselho de Farmácia.Reunião selou o avanço da parceria entre CRF/MG e a Superintendência de Assistência Farmacêutica
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Estreitando a parceria 
com o Sinfarmig

No dia 30 de março, a diretoria do CRF/MG se reuniu 
com representantes do Sindicato dos Farmacêuticos 
de Minas Gerais (Sinfarmig). A reunião, que discutiu 
assuntos relevantes à categoria, contou com a presença 
do presidente do Conselho, Vanderlei Machado, do 
vice-presidente, Claudiney Luís Ferreira, do diretor 
tesoureiro, Marcos Luiz de Carvalho, do assessor de 
diretoria, Alisson Brandão, do diretor do Sinfarmig, Rilke 
Novato Públio, que também é superintendente da Vigilância 
Sanitária Estadual, da diretora do Sindicato, Junia Vieira 
Lelis, da advogada, Larissa Costa, e do gerente adminis-
trativo fi nanceiro, William Souza.

O presidente Vanderlei Machado ressaltou a importância 
de encontros entre entidades de saúde para o fortale-
cimento da categoria. “Essa reunião reforça a parceria 

No encontro, diretores do CRF/MG, Sinfarmig e Visa estadual debateram propostas 
de alinhamento das ações relacionadas à profissão em Minas Gerais

entre representantes que lutam pelo mesmo ideal: a 
identifi cação do melhor caminho para o fortalecimento 
da saúde da população. O CRF/MG sempre esteve de 
portas abertas para trabalhos em conjunto e acredita 
que as parcerias podem ser ampliadas em todo o 
Estado”, afi rmou. 

Na ocasião, foram discutidas propostas de alinhamento 
de ações com a Visa. Alguns dos temas foram a fi scali-
zação conjunta, a resolução das questões pertinentes 
aos postos de medicamentos, e a necessidade de 
pelo menos um farmacêutico em todas as vigilâncias 
sanitárias, conforme determinam as resoluções 
539/10 e 596/14, do CFF, e o Decreto 85.878/81. Os 
representantes do CRF/MG também insistiram no fi m 
da Resolução 3792/2013, da Secretaria de Estado 
de Saúde, que recomenda que um farmacêutico seja 
responsável técnico por até três unidades básicas de 
saúde, ação referendada pela gestão anterior da Visa 
e não revertida após diversas tentativas do Conselho. 

Também foram debatidos aspectos apresentados pelo 
Sindicato sobre a liberação de Certidão de Regula-
ridade e sobre a extensão de jornada de trabalho 
mediante um “acordo de prorrogação de horas”. Dentre 
os pontos mais importantes, estava a necessidade 
da regulamentação da jornada de trabalho 12 por 36 
horas, segunda a súmula 444 do TST, principalmente 
no que se refere à assistência farmacêutica no âmbito 
hospitalar e das farmácias com e sem manipulação.

A parceria para a promoção de trabalhos conjuntos entre o CRF/MG 
e a Vigilância Sanitária também foram consolidados durante reunião 
realizada no dia 17 de abril, em Uberaba. O encontro ocorreu entre o 
secretário Municipal de Saúde, Marco Túlio Reis, e o assessor de diretoria 
do CRF/MG, farmacêutico Alisson Brandão. A farmacêutica e conselheira 
municipal de saúde, Marieta Barbalho, e a diretora de Assistência 
Farmacêutica, Ana Vera Abdanur, também participaram da reunião.

Parceria também com a Visa de Uberaba

Aproximação 
beneficia a categoria
O trabalho de aproximação com as entidades represen-
tativas da profissão farmacêutica já vem sendo 
realizado pelo CRF/MG há vários anos. Além das 
diversas reuniões feitas com o Sindicato dos Farmacêu-
ticos do Estado de Minas Gerais (Sinfarmig) e com as 
Associações de Farmacêuticos em busca do fortaleci-
mento da profi ssão, o Conselho também tem apoiado 
as campanhas salariais realizadas pelo Sinfarmig. 

Foi o caso da defi nição do reajuste de 7,5% do salário 
dos farmacêuticos que atuam em farmácia hospitalar. 
O benefício foi fruto de muita luta e reivindicação 
durante as diversas reuniões que foram realizadas 
na campanha salarial 2013 e concluída no dia 17 
de janeiro de 2014, em reunião que contou com a 
presença do assessor de diretoria Alisson Brandão, 
e dos representantes do Sindicato dos Hospitais de 
Minas Gerais (Sindhomg), do Sinfarmig e do Ministério 
do Trabalho.

O Sinfarmig é a entidade legitima para tratar das 
negociações e dos acordos coletivos de trabalho e 
terá o apoio do CRF/MG para que as negociações com 
os patrões estabeleçam avanços para a categoria 
farmacêutica.

Diretores do Sinfarmig e assessor do CRF/MG, Alisson Brandão, 
pressionaram a advogada do Sindhomg em busca de um acordo 

que favocesse os farmacêuticos em janeiro de 2014 

Faculdade de Farmácia 
de Ouro Preto

No dia 6 de março, a formanda da Faculdade de Farmácia de 
Ouro Preto, Laura Alves Cota e Souza, recebeu a medalha 
Professor Lúcio Guedes Barra das mãos do presidente do

CRF/MG, Vanderlei Machado, também ex-aluno 
e ex-professor da tradicional instituição

Unifenas - Varginha
Destaque acadêmico da turma de Farmácia da 

Unifenas, de Varginha, a farmacêutica Daniela Emília 
Santos Silva recebeu a homenagem, também no dia 

6 de março, das mãos da conselheira Andréa Reis

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

Unifenas, de Varginha, a farmacêutica Daniela Emília 
Santos Silva recebeu a homenagem, também no dia 

6 de março, das mãos da conselheira Andréa Reis

O Prêmio Professor Lúcio Guedes Barra é 

•  DESTAQUE ACADÊMICO  •

Arquivo CRF/MG 17/01/14

13



| Março - Abril 2015 |

Demonstrativos Contábeis CRF/MG

15

Diabetes Hipertensão Oncologia Saúde Mental Saúde da Mulher Transplantes

Reumatologia

ACESSE: www.bibliofarma.com

Farmácia & Drogaria Manipulação Análises Clínicas Indústria
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Biblioteca virtual reúne artigos 
e legislações sobre a Farmácia
Qual farmacêutico nunca quis encontrar artigos técnicos 
e científi cos, vídeos e legislações sobre a sua área de 
atuação em um único lugar? Isso agora é possível e está 
disponível, gratuitamente, na internet. Basta acessar 
o portal Bibliofarma, biblioteca virtual lançada no dia 
16 de março, com o apoio do CRF/MG. A plataforma, 
registrada no endereço www.bibliofarma.com, oferece 
arquivos para download e apresenta notícias diversifi -
cadas sobre a área da saúde.

Os conteúdos são atualizados permanentemente 
por uma equipe técnica e validados com fontes de 
referência. O site está estruturado, inicialmente, por 
áreas temáticas: Oncologia, Farmácia e Drogaria, 
Manipulação, Análises Clínicas, Indústria, Saúde 

Mental, Saúde da Mulher, Reumatologia, Transplantes, 
Diabetes e Hipertensão. Nele, o profi ssional pode montar a 
sua própria biblioteca gratuitamente, com assuntos de seu 
interesse, além de solicitar e sugerir a inclusão de arquivos.

Segundo o consultor técnico do Bibliofarma, farmacêutico 
Luiz Marinho, a criação do portal surgiu após a identifi cação 
da ausência de uma plataforma virtual que promovesse 
uma convergência de conteúdos da área. “A TAG1, empresa 
de gestão de conhecimento, por meio de seu diretor Flávio 
Mourão, me procurou para auxiliá-los neste projeto, que 
teve início há dois anos, com a proposta de reunir todas as 
informações do setor em um mesmo lugar. Esperamos que 
a categoria se benefi cie desta nova ferramenta e interaja 
com ela, aproveitando todos os serviços oferecidos”, 
destacou o farmacêutico.

O CRF/MG, parceiro institucional da iniciativa, também tem 
participação periódica no portal. A cada duas semanas, 
são divulgadas informações de interesse da categoria 
e de valorização profissional. De acordo com o diretor 
Arthur Amaral, algumas produções técnicas e científi cas 
do Conselho também estão disponibilizadas no site. “A 
criação de uma biblioteca virtual era um dos compromissos 
assumidos pela nossa diretoria. É com muita satisfação 
que estamos abraçando esse trabalho e contribuindo na 
manutenção de conteúdo de qualidade para os profis-
sionais”, comemorou Arthur.Convênio com o Farmacêutico Luiz Marinho (de branco), consultor 

técnico do Bibliofarma, foi assinado no dia 16 de março

ATIVO 31/03/2015 31/03/2014 AH PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/03/2015 31/03/2014 AH
Ativo Circulante 23.132.451,66    19.026.041,99    22% Passivo Circulante 7.674.349,92      2.884.742,02      166%
Caixa e Equivalentes de Caixa 14.583.003,51    9.571.668,64      52% Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 122.737,27         120.596,70         2%
Bancos Conta Movimento 58.086,09                 485.646,11               -88% Encargos Sociais a Pagar 122.737,27               120.596,70               2%
Bancos Aplicação Financeira 14.524.917,42          9.086.022,53            60%

Créditos a Curto Prazo 8.186.562,09      7.652.943,57      7% Obrigações a Curto Prazo 311.320,91         350.900,95         -11%
Créditos a Receber Empresas e Profissionais 8.186.562,09            7.652.943,57            7% Fornecedores 187.121,35               247.763,42               -24%

Consignações 124.199,56               103.137,53               20%
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 79.720,36           1.594.062,18      -95%
Adiantamentos Concedido a Pessoal e Tereceiros 40.581,15                 34.924,83                 16% Demais Obrigações a Curto Prazo 1.086.380,23      109.789,55         890%
Depósitos Restituíveis -                             1.520.008,87            -100% Transferências correntes 1.009.098,01            103.459,44               875%
Outros Valores a Receber 39.139,21                 39.128,48                 0% Outras obrigações 77.282,22                 6.330,11                   1121%

Estoques 283.165,70         207.367,60         37% Provisões de Curto Prazo 6.153.911,51      2.303.454,82      167%
Almoxarifado 283.165,70               207.367,60               37% Provisões Trabalhistas 928.254,33               -                             -

Provisões para Risco Trabalhistas e Cíveis 2.517.212,90            -                             -
Provisão Cota-Parte 2.041.893,30            1.423.251,84            43%

Ativo Não Circulante 25.832.017,74    18.503.702,07    40% Provisão Fundo de Assistência Profissional 666.550,98               880.202,98               -24%
Ativo Realizável a Longo Prazo 14.635.456,08    14.349.134,99    2%
Divida Ativa 4.917.080,52            5.663.833,32            -13% Patrimônio Líquido 23.269.847,84    21.978.752,22    6%
Dívia Ativa Executada 9.615.260,60            8.599.237,55            12% Ajustes de Exercícios Anteriores 27.104,66                 -                             -
Depositos Judiciais 103.114,96               86.064,12                 20% Resultados Acumulados 23.242.743,18          21.978.752,22          6%

Investimentos, Imobilizado e Intagível 11.196.561,66    4.154.567,08      170%
Bens Móveis 2.157.193,72            1.806.896,52            19%
Bens Imóveis 7.500.000,00            1.508.194,52            397%
Intangível 1.539.367,94            839.476,04               83%

Variação Patrimonial Diminutiva 8.503.294,51      7.741.832,73      10% Variação Patrimonial Aumentativa 26.523.566,15    20.408.082,55    30%

TOTAL 57.467.763,91    45.271.576,79    27% TOTAL 57.467.763,91    45.271.576,79    27%

Previsão Arrecadação
% 

Execução 31/03/2015 31/03/2014 AH
Receitas Correntes 22.514.657,81    14.177.027,15    63% Receitas Correntes 14.177.027,15    12.585.204,25    13%
Receitas de Contribuições 17.568.214,82          11.615.731,29          66% Receitas de Contribuições 11.615.731,29          10.308.702,35          13%
Receitas de Serviços 2.196.633,23            1.490.074,74            68% Receitas de Serviços 1.490.074,74            1.467.445,77            2%
Receitas de Dívida Ativa 439.445,20               301.409,33               69% Receitas de Dívida Ativa 301.409,33               184.389,67               63%
Receitas Financeira 1.172.160,13            582.061,16               50% Receitas Financeira 582.061,16               394.707,96               47%
Outras Receitas Correntes 1.138.204,44            187.750,63               16% Outras Receitas Correntes 187.750,63               229.958,50               -18%

Receitas de Capital 6.975.000,00      -                             0% Receitas de Capital -                             -                             

Subtotal 29.489.657,81    14.177.027,15    48% Subtotal 14.177.027,15    12.585.204,25    13%

Despesas Correntes 21.647.657,81    5.394.509,93      25% Despesas Correntes 5.394.509,93      5.845.748,32      -8%
Despesas de Custeio 15.916.522,48          2.851.680,99            18% Despesas de Custeio 2.851.680,99            2.720.593,08            5%
Transferências Correntes 5.731.135,33            2.542.828,94            44% Transferências Correntes 2.542.828,94            3.125.155,24            -19%

Despesas de Capital 7.842.000,00      216.822,50         3% Despesas de Capital 216.822,50         108.340,00         100%
Investimentos 7.842.000,00            216.822,50               3% Investimentos 216.822,50               108.340,00               100%

Subtotal 29.489.657,81    5.611.332,43      19% Subtotal 5.611.332,43      5.954.088,32      -6%

Superávit Apurado xxxxxxxxxxx 8.565.694,72      Superávit Apurado 8.565.694,72      6.631.115,93      29%

VANDERLEI EUSTÁQUIO MACHADO - Presidente - CRFMG 2.883
MARCOS LUIZ DE CARVALHO - Diretor Tesoureiro - CRFMG 12.851
BRIGIDA SILVA MOTA - Gerente de Contabilidade - CRCMG 93.880/O

BALANCETE PATRIMONIAL DE VERIFICAÇÃO 1º TRIMESTRE 2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/03/15 COMPARATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

VANDERLEI EUSTÁQUIO MACHADO - Presidente - CRF/MG 2.883
MARCOS LUIZ DE CARVALHO - Diretor Tesoureiro - CRF/MG 12.851
BRIGIDA SILVA MOTA - Gerente de Contabilidade - CRCMG 93.880/O
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Justiça nega ação contra
a prescrição farmacêutica* 

O juiz Federal da 17ª Vara de Brasília, João Carlos Mayer 
Soares, julgou improcedente a ação civil pública movida 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que pretendia 
anular a Resolução 586/13, do CFF. O ato normativo 
regulamenta a prescrição de Medicamentos Isentos de 
Prescrição (MIPs) pelos farmacêuticos.

Em sentença proferida no dia 10 de março, o magistrado 
acatou o argumento apresentado pelo CFF sobre a 
inadequação da ação proposta pelo CFM. Na peça 
jurídica, o CFM declarou que a prescrição farmacêutica 
é ilegal e inconstitucional. Por julgar “descabida” a ação 
para a finalidade pretendida, o Juiz João Carlos Mayer 
determinou extinto o processo sem a resolução do 
mérito.

Com a sentença, a resolução 586/13 continua em vigor, 
permanecendo como atribuição farmacêutica a responsa-
bilidade no manejo clínico de pacientes e a intensificação 
do processo de cuidado através da prescrição de MIPs.

Em comunicado à categoria, o presidente do CFF, Walter 
Jorge João, reforçou que o procedimento da prescrição 
farmacêutica se refere somente aos MIPs e “àqueles 
medicamentos condicionados à existência de diagnóstico 
prévio previstos em programas, protocolos, diretrizes 
ou normas técnicas, aprovados para uso no âmbito de 
instituições de saúde ou quando da formalização de 
acordos de colaboração com outros prescritores”. E 
considerou a sentença como “mais uma vitória para a 
classe farmacêutica, em prol da saúde no Brasil”.

Prescrição Farmacêutica
De acordo com a Resolução 586/13, a prescrição 
farmacêutica é o ato pelo qual o farmacêutico seleciona 
e documenta terapias farmacológicas e não farmacoló-
gicas, e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde 
do paciente, visando a promoção, proteção e recupe-
ração da saúde, e a prevenção de doenças e de outros 
problemas de saúde.

* Com informações do CFF.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP), órgão ligado ao Ministério da Educação, divulgou 
uma nota técnica no dia 4 de março determinando, entre 
outras medidas, a obrigatoriedade da estruturação da 
Farmácia Universitária para os cursos de Farmácia. O 
documento já começou a ser encaminhado às reitorias 
de todo o Brasil e pode solucionar uma lacuna presente 
em muitas instituições de nível superior: a ausência de 
um espaço para aulas práticas e estágios supervisio-
nados sob a chancela da própria faculdade.

Segundo o vice-presidente Claudiney Ferreira, que 
também é professor universitário, é importante que as 
instituições de ensino que ainda não dispõem do espaço 
providenciem a sua criação, porque a exigência passará 
a ser cobrada pelo MEC no momento da avaliação do 
curso. “Sabemos que a mudança não será do dia para a 
noite, mas as faculdades que não se mobilizarem nesse 
sentido deverão ter consciência de que poderão ser 
penalizadas na avaliação”. De acordo com ele, a farmácia 
universitária é avaliada como um cenário de práticas e 
de estágios efetivos dos estudantes nas instituições de 
ensino e como um laboratório didático especializado de 
ensino, pesquisa e extensão.

Claudiney Ferreira destacou a contribuição dada 
pelas farmácias-escolas para a formação do futuro 
farmacêutico e a prestação de assistência à sociedade. 
“Nas farmácias universitárias, a população pode 
encontrar medicamentos vendidos a baixo custo. São 
locais de fortalecimento do ensino farmacêutico e 
de facilitação do acesso a estes medicamentos e à 
assistência farmacêutica”.

Resolução do CFF
Em sintonia com o INEP, o Conselho Federal de Farmácia 
publicou no Diário Oficial da União do dia 26 de março a 
Resolução 610/14, que dispõe sobre as atribuições dos 
farmacêuticos que supervisionam as atividades desenvol-

vidas na farmácia universitária. De acordo com o texto, 
estes profissionais devem ter formação, experiência 
prática e competência técnica na área específica de sua 
supervisão. Eles devem elaborar protocolos de vigilância 
farmacológica de medicamentos, produtos farmacêuticos 
e correlatos; notificar aos órgãos sanitários os incidentes, 
as queixas técnicas e os eventos adversos a medica-
mentos e outros produtos para a saúde; e organizar e 
manter cadastro atualizado com dados técnico-científicos 
dos insumos, das drogas, dos fármacos e dos medica-
mentos disponíveis na farmácia universitária.

Farmácia–Escola

•  Oferecer estágios curriculares orientados 
por professores, em situação de rotina;

•  Promover a melhoria na qualidade do ensino;

•  Fornecer à população suporte ambulatorial 
e medicamentos manipulados a baixo custo;

•  Promover um enfoque integral da atenção 
farmacêutica observando a seleção, 
aquisição, armazenamento, distribuição, 
dispensação e farmacovigilância;

•  Promover melhor capacitação profissional, 
colocando o estudante em condição de atuar 
no mercado de trabalho com competência.

Objetivos da Farmácia-Escola

agora é obrigatória
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F a r m a c ê u t i c oF a r m a c ê u t i c o
E N S I N O

Já se passaram 13 anos desde a criação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de Farmácia 
do Brasil. De lá para cá, muita coisa mudou, desde as 
necessidades da população em relação à assistência 
farmacêutica até o perfil do estudante que escolhe a 
Farmácia como profi ssão. Buscando subsidiar a revisão 
das DCNs, o CRF/MG promoveu, em fevereiro e março, 
seis fóruns regionais de educação farmacêutica em 
cidades estratégicas do Estado.

As discussões - realizadas em Belo Horizonte, Diamantina, 
Alfenas, Governador Valadares, Uberlândia e Juiz de Fora 
-, contaram com a participação de profi ssionais, docentes 
e discentes de várias instituições de ensino superior. 
Os trabalhos foram conduzidos pelos integrantes da 
Comissão Assessora de Ensino do CRF/MG com base 
nos seguintes pilares: saúde como direito de todos; 
farmácia como estabelecimento de saúde; farmacêutico 
como profissional de saúde; busca da coerência das 
DCNs com o modelo de atenção da saúde; e formação de 
farmacêuticos com valores baseados na cidadania ativa, 
multicultural e nos direitos humanos.

Nos fóruns regionais, houve a apresentação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais em vigor atualmente e a discussão 
das premissas para a elaboração das novas DCNs. As 
discussões foram divididas em cinco categorias: políticas 
educacionais, competências, metodologias de ensino, 
perfi l do egresso e cenários de práticas. Em todas elas, 
foram identifi cados os pontos críticos, as suas causas e 
as sugestões de estratégias para superá-los.

A construção de uma nova diretriz curricular para o 

“A organização dos fóruns regionais foi um pedido feito 
pelo Conselho Federal de Farmácia a todos os CRFs. 
Nós prontamente atendemos ao chamado e mobili-
zamos todas as regiões para participar das discussões. 
Minas é o berço da formação de alguns dos farmacêu-
ticos mais brilhantes do Brasil e não poderíamos fi car 
de fora desse momento histórico. Nossos professores 
e acadêmicos têm muito a contribuir e fi zeram isso de 
maneira valorosa”, destacou o presidente do CRF/MG, 
Vanderlei Machado.

Os resultados foram apresentados no Fórum de 
Educação Farmacêutica de Minas Gerais, promovido 
no dia 10 de abril, na Faculdade de Farmácia da UFMG. 
Na oportunidade, foi redigido um documento que será 
encaminhado ao Fórum Nacional sobre as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Farmácia, que ocorrerá no Congresso Brasileiro de 
Educação Farmacêutica, em junho, em Salvador.

“Ficamos positivamente surpresos com a qualidade 
das discussões promovidas em Minas Gerais. Com 
59 cursos de Farmácia em atividade, temos vivência 
sufi ciente para apontar as fragilidades da graduação e 
as necessidades de mudança. Com a ajuda de profes-
sores e alunos, identificamos os pontos frágeis da 
formação e sugerimos importantes contribuições para 
a transformação deste cenário”, concluiu, satisfeito, 
o vice-presidente do CRF/MG, Claudiney Ferreira, que 
também é professor universitário. Fragilidades e propostas de melhorias do ensino foram apresentadas 

aos conselheiros durante a reunião plenária de abril
O encerramento do fórum aconteceu em Belo 

Horizonte, na UFMG, no dia 10 de abril

Juiz de Fora recebeu o evento no dia 21 de março, na UFJF
A seção de Uberlândia do CRF/MG sediou o sexto 

evento do Fórum, também no dia 21 de março

No dia 14 de março, Governador Valadares, no Vale 
do Rio Doce, recebeu o terceiro evento

O segundo evento ocorreu em Diamantina, 
também no dia 28 de fevereiro

O Fórum em Belo Horizonte, no dia 28 de fevereiro, 
abriu a roda de discussões sobre o tema

Estudantes e farmacêuticos se dividiram em 
grupos no Fórum de Belo Horizonte
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PONTOS CRÍTICOS
•  Difi culdades de executar uma matriz 
curricular que contemple todas as 
competências específi cas das atuais DCNs
•  Difi culdade de avalição do egresso
•  Problemas com introdução de tecnologias
•  Difi culdade de formação generalista/
polivalente com todas as competências 
•  Inefi ciência e subjetividade dos 
atos regulatórios e avaliativos do 
MEC/Ministério da Saúde
•  Defi ciência na realização de aulas práticas
•  Falta de valorizar a regionalização e 
condições sócio-epidemiológicas

ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO
•  Introduzir metodologias ativas no processo de ensino aprendizagem 
•  Viabilizar associação do ensino com a vivência farmacêutica profi ssional
•  Aproveitar mais as atividades extraclasses 
•  Evitar ou minimizar a sobreposição de conteúdos
•  Reavaliar as necessidades de todas as competências específi cas
•  Melhorar a estrutura física e a qualifi cação 
profi ssional para a sua inserção no mercado
•  Propor visitas técnicas e trazer profi ssionais do mercado de 
trabalho para ministrar palestras e cursos nas universidades
•  Restringir a carga horária e os conteúdos contemplados 
em EaD (disciplinas com conteúdos apenas teóricos)
•  Trabalhar EaD como complemento
•  Viabilizar treinamentos para novas tecnologias implantadas
•  Realizar workshops e ofi cinas para suprir conteúdos não 
contemplados na estrutura curricular e importantes na formação

•  Introduzir metodologias ativas no processo de ensino aprendizagem 

PONTOS CRÍTICOS
•  Formação de profi ssionais sem vivência 
em cenários de prática adequados
•  Defi ciência no número e na 
diversidade de campos de estágios
•  Inexistência de internato rural
•  Pouca valorização de residências
•  Infl exibilidade da lei do estágio
•  Difi culdade de regionalização dos estágios
•  Carga horária do estágio insufi ciente
•  Distribuição de estágios no fi nal do curso

ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO
•  Viabilizar políticas públicas que estabeleçam 
condições de absorver os estagiários
•  Exigir que as Instituições de Ensino sejam 
responsáveis pelas condições que garantem as 
inserções dos alunos em cenários de prática
•  Promover capacitações e certifi cações 
de supervisores de estágio com 
parceria entre IES e CRFs
•  Incentivar a utilização de resultados 
obtidos em internatos rurais como 
produtos de TCCs e/ou Pesquisa

PONTOS CRÍTICOS
•  Grande número de cursos de Farmácia em 
Minas Gerais
•  Falta de valorizar a regionalização e 
condições sócio-epidemiológicas na 
estrutura ou atividades curriculares
•  Falta de regras para a distribuição dos 
cursos de Farmácia dentro de uma unidade 
da Federação
•  Inexistência de harmonização da 
formação/currículo nacional
•  Falta de garantia da qualidade 
mínima para a formação profi ssional
•  Livre demanda mercado
•  Inefi ciência e subjetividade dos 
atos regulatórios e avaliativos do 
MEC/Ministério da Saúde

ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO
•  Autorizar abertura de cursos mediante comprovação de 
real necessidade relacionada à saúde e ao mercado
•  Estabelecer eixos comuns, estrutura curricular mínima, porém 
com possibilidade de regionalização da estrutura curricular 
•  Aumentar exigência de necessidade quanto ao número de cursos já 
existentes na região, maior fi scalização quanto à qualidade, demanda regional
•  Tornar a avalição do MEC mais objetiva 
•  Valorizar NDE constituído de professores farmacêuticos
•  Considerar resoluções do CFF no instrumento de avaliação do MEC
•  Incluir parâmetros na avaliação do MEC com pesos relevantes para 
pesquisa e extensão relacionados à produtividade e formação
•  Certifi car, via Conselho, os cursos de Farmácia de acordo com sua qualidade 
•  Exigir atualização periódica da estrutura curricular a cada 5 anos
•  Aumentar a carga horária de aulas práticas e de estágio
•  Defi nir carga horária mínima para diversas áreas (análises 
clínicas; alimentos; indústria, medicamentos, farmácia clínica)
•  Permitir a fi scalização dos cursos de Farmácia por parte dos CRFs
•  Exigir que os coordenadores/supervisores de estágio sejam docentes
•  Criar políticas de valorização do profi ssional farmacêutico
•  Estreitar diálogo entre Conselho de Classe, MEC, 
Sindicatos e Instituições de Ensino Superior

•  Exigir que as provas do ENADE sejam associadas diretamente com DCNs
•  Regulamentar a participação do farmacêutico nos estabelecimentos 
públicos de saúde, como por exemplo, na atenção básica e SUS

PONTOS CRÍTICOS
•  Baixo protagonismo do estudante no 
processo de ensino/aprendizagem
•  Inexistência ou defi ciência de atividade 
com caráter com intra e interdisciplinar
•  Confl ito de gerações entre alunos e professores
•  Defi ciências de competências práticas 
do docente (professores pesquisadores 
x professores do serviço)
•  Falta de articulação do ensino, pesquisa, 
extensão, gestão e inovação

ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO
•  Introduzir metodologias ativas no 
processo de ensino/aprendizagem 
•  Viabilizar a associação do ensino com 
a vivência farmacêutica profi ssional
•  Aproveitar mais as atividades extraclasses 
•  Evitar ou minimizar a 
sobreposição de conteúdos
•  Promover maior interação entre as 
disciplinas básicas com as profi ssionais

PONTOS CRÍTICOS
•  Pouca relação do egresso com as 
reais demandas de mercado 
•  Formação de profi ssionais 
acríticos, passivos e tecnicistas.
•  Defi ciência na formação em áreas 
restritas e específi cas do farmacêutico
•  Inexistência de políticas institucionais 
relacionadas diretamente às DCNs
•  Pouca ou nenhuma participação de 
egressos na formação de novos alunos
•  Defi ciências associadas ao egresso e o 
meio onde está inserido (regionalização)
•  Interpretações equivocadas das DCNs
•  Qualifi cação profi ssional defi ciente

ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO
•  Melhorar a qualidade do ensino, 
•  Realizar atividades com caráter interdisciplinar, 
transdisciplinar, transversal e multiprofi ssional
•  Criar eixos temáticos para nortear a formação
•  Fortalecer as áreas privativas e 
específi cas do farmacêutico
•  Criar estratégias e politicas institucionais 
relacionadas diretamente às DCNs
•  Estabelecer maior coerência, 
continuidade e integração entre políticas 
educacionais e institucionais
•  Envolver egressos em atividades acadêmicas

CENÁRIOS DE PRÁTICAS

METODOLOGIAS DE ENSINO

PERFIL DO EGRESSO

COMPETÊNCIAS

POLÍTICAS EDUCACIONAIS
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Entrevista

Por que as Diretrizes Curriculares não atendem 
mais à formação dos farmacêuticos de hoje?
As Diretrizes foram criadas em 2002, mas, já naquela 
época, não houve um debate sufi ciente sobre a sua 
correta implantação. Elas já começaram com algumas 
defi ciências e essas lacunas só aumentaram com o 
tempo. Hoje, 13 anos depois, existe uma angústia 
muito grande das pessoas que atuam no ensino 
farmacêutico em relação ao profi ssional que sai da 
faculdade. Os professores formam os farmacêu-
ticos, mas eles não estão conseguindo se inserir no 
mercado de trabalho como desejam. Uma das causas 
está nas Diretrizes Curriculares. Elas não contemplam 
as necessidades do mercado. São complexas, difíceis 
de serem interpretadas e implementadas. 

Quais são as mudanças mais urgentes?
A mudança mais urgente é a necessidade de criação 
de uma identidade farmacêutica. Hoje, você pergunta 
o que o farmacêutico faz e ele pensa duas vezes 
antes de responder. Como generalista, ele deveria 
ter segurança para se apresentar, mas devido à 
carência na formação acadêmica, ele acaba se 
sentindo inseguro para se apropriar da condição 
de farmacêutico. Na teoria, ele deveria ter acesso 
a todos os conteúdos na graduação, mas, em cinco 
anos, com a carga horária que temos hoje, não dá 
para contemplar todas as áreas. Outra mudança 
urgente é a descaracterização do farmacêutico como 
profi ssional do medicamento. Ele precisa ser visto e 
compreendido como profissional de saúde. Porque 
o farmacêutico, hoje, não é só aquele que faz e 
dispensa o medicamento. Ele precisa interagir com 
outros profi ssionais da saúde e desempenhar papéis 
indispensáveis nos estabelecimentos que vão muito 
além do medicamento.

A transformação desse paradigma começa pela 
revisão das Diretrizes Curriculares?
Sem dúvida. A partir do momento que as Diretrizes 
definem e amarram essas exigências, e essas 
exigências são atreladas às políticas públicas de 
saúde, o farmacêutico vai conseguir se colocar no 
mercado de trabalho de maneira mais satisfatória. As 
Diretrizes direcionam, as políticas públicas promovem 
a inserção e a população vai, necessariamente, 
perceber a importância do farmacêutico e cobrar a 
presença dele.

Os fóruns regionais de ensino conseguiram 
apontar soluções para esses problemas?
Os fóruns analisaram grande parte dos problemas 
que enfrentamos. Discutimos amplamente e 
sugerimos várias estratégias para solucioná-los. Se 
conseguirmos corrigir pelo menos algumas carências 
da formação, o farmacêutico já sairá da faculdade 
bem mais preparado. 

Na sua opinião, qual proposta de Minas Gerais é a 
mais signifi cativa?
Todas vão contribuir imensamente para a formação 
do farmacêutico. Mas tem uma que eu acho que 
todo mundo espera: que os cursos de Farmácia do 
Brasil tenham uma direção única, carga horária única 
e um eixo comum. Por mais que existam algumas 
diferenças entre regiões, o esqueleto do curso deve 
ser o mesmo para todos. Isso já seria uma grande 
conquista.

A formação do farmacêutico generalista ainda 
enfrenta muitas críticas. Na teoria, ele está 
habilitado a atuar em todas as áreas das ciências 
farmacêuticas. Mas além de habilitado, o 
farmacêutico generalista está capacitado para 
tanto?

A busca de uma identidade nacional farmacêutica e a construção de um curso único de Farmácia, 
por meio do qual acadêmicos de todo o Brasil possam se benefi ciar da mesma formação, são alguns 
dos desafi os a serem superados pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Farmácia. 
Esta é a expectativa dos profi ssionais que atuam no ensino farmacêutico, apresentada pelo coorde-
nador da Comissão Assessora de Ensino, Waldemar de Paula Júnior*. Ele foi um dos organizadores dos 
fóruns regionais de ensino de Minas Gerais e acompanhou de perto as discussões de farmacêuticos 
e estudantes em várias cidades do Estado. Em entrevista à Farmácia Revista, Waldemar analisa as 
circunstâncias que levam à carência na formação de alguns profi ssionais e elenca soluções para 
deixar o ensino farmacêutico mais próximo do que deveria ser.

Não. Mas se você me perguntar: farmacêutico generalista é melhor que 
farmacêutico especializado? Se eu for comparar com a época em que 
existia habilitação em análises clínicas, bioquímica, alimentos e indústria, 
considero que sim. Minha formação, inclusive, é em bioquímica. Eu não 
tive nenhuma disciplina relacionada à área de farmácia hospitalar, 
cosmetologia, tecnologia farmacêutica. Isso poderia ter me feito muita 
falta. Só não fez porque me dediquei à área acadêmica desde que me 
formei. Mas se eu tivesse que procurar emprego nessas áreas, não 
teria o menor conhecimento para isso. Já o farmacêutico generalista 
tem condições de disputar essas fatias do mercado. Ele consegue atuar 
de maneira perfeita? Não. Por mais conteúdo que ele venha a ter na 
graduação, esse processo de formação generalista de hoje nunca será 
sufi ciente para dar a ele condições de atuar com excelência em todas as 
áreas. Sempre vai existir uma defasagem, mas já é muito menor do que 
aquela que existia quando a formação era exclusiva.

E o que o estudante deve fazer para suprir as carências da formação?
Ele precisa se aprimorar constantemente na área que pretende ou que 
já começou a atuar. Também precisa aprender os mecanismos de busca 
de conhecimento depois que se forma. A faculdade não abre a cabeça 
do aluno e coloca o conhecimento dentro. Ela não encerra o ciclo de 
aprendizado. O aluno precisa aproveitar o tempo dentro da instituição 
de ensino superior para aprender a buscar o conhecimento, descobrir 
a fonte. Talvez, alguma coisa que ele aprender na faculdade pode 
não se aplicar mais ao seu trabalho. A profi ssão é muito dinâmica e o 
farmacêutico precisa estar pronto para essas mudanças.

Atualmente, Minas Gerais possui 59 cursos de Farmácia em 
atividade, concentrados em regiões específi cas do Estado. Como 
garantir a qualidade dos quase 1000 farmacêuticos que se formam 
nelas todos os anos, levando em consideração as particularidades e 
demandas de cada região?
Hoje, com as Diretrizes como estão, não dá para garantir essa qualidade. 
É como se cada curso pudesse fazer o que quiser. A partir do momento 
que essas normas forem revisadas, se elas realmente criarem um 
eixo comum, os farmacêuticos vão ter o mesmo perfil, independente 
da região onde ele tenha estudado. Eles vão desenvolver as mesmas 
competências. Claro que, dependendo da metodologia em que o curso é 
trabalhado, naturalmente vai ter um farmacêutico melhor do que o outro, 
mas os dois vão ter a mesma formação. Caberá somente à faculdade 
adotar medidas para viabilizar que o seu curso seja melhor que o outro, 
mas a essência vai ser a mesma.

O MEC consegue garantir a qualidade de todos os cursos?
Não, porque no sistema de avaliação do MEC, muita coisa não é pontuada 
quantitativamente. É uma avaliação mais subjetiva. Existem coisas que 
determinados cursos fazem que o MEC não toma nem conhecimento. A 
falta de alinhamento do MEC com o CFF também é prejudicial. Muitas 

vezes, o CFF regulamenta condutas e comporta-
mentos que não são levados em consideração no 
momento da avaliação.

Em junho, haverá o Congresso Brasileiro de 
Educação Farmacêutica. Nele, vocês, professores, 
esperam conseguir somar forças para pressionar o 
MEC a fazer a revisão das DCNs?
A revisão vai acontecer de qualquer jeito. A questão 
é: vai melhorar ou piorar? Vai ser contemplado tudo 
aquilo que deve ser ou vão trocar seis por meia dúzia? 
É isso que o Congresso pretende fazer. Os farmacêu-
ticos se mobilizaram em todo o Brasil, Minas Gerais 
também fez a sua parte. As discussões foram 
ricas e podem contribuir bastante para melhorar a 
qualidade do ensino. É nesse evento que vamos criar 
um documento único, objetivo, direto, profundo e 
sufi cientemente claro, que consiga fazer com que o 
MEC realmente entenda o que é indispensável para a 
formação de um bom farmcêutico.

N
o

v
o

 c
u

r
r

íc
u

l
o

 p
a

r
a

 
u

m
 n

o
v

o
 f

a
r

m
a

c
ê

u
t

ic
o

* Waldemar de Paula Júnior é 
farmacêutico, mestre e doutorando 
em Ciências Farmacêuticas, 
docente da Universidade Estadual 
de Montes Claros e coordenador 
do curso de Farmácia das 
Faculdades Santo Agostinho, 
em Montes Claros. Também 
é coordenador da Comissão 
Assessora de Ensino do CRF/MG
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Especial

Tributo ao   passadoao   passado
A Escola de Farmácia de Ouro Preto (EFOP), a primeira da 
América Latina, acaba de completar 176 anos de fundação. A 
comemoração foi proporcional à importância da data e durou 
três dias, de 10 a 12 de abril, reunindo centenas de ex-alunos, 
ex-professores e colaboradores da instituição. O momento 
mais aguardado ocorreu na manhã do dia 11, no salão nobre 
da Escola, no centro histórico de Ouro Preto. Na oportunidade, 
ex-alunos que completaram 60, 50, 35, 25, 15 e 5 anos de 
formados em 2015 foram homenageados em comemoração às 
datas de suas formaturas. Eles receberam medalhas, broches 
e diplomas das mãos das pessoas responsáveis por preservar 
a memória da EFOP. O presidente Vanderlei Machado, também 
ex-aluno e ex-professor da tradicional instituição, entregou as 
homenagens aos farmacêuticos que completaram 25 anos de 
graduação, entre os quais a conselheira regional suplente Cléia 
Maria Almeida Prado.

Durante o seu discurso, Vanderlei Machado lembrou o quão 
dinâmica é a profissão e ressaltou a importância da atuali-
zação permanente. “Aqui temos reunidas várias gerações de 
farmacêuticos, desde o tempo da chegada da penicilina, até a 
hegemonia imposta pelas novas tecnologias. Quantos de nós 
sonhamos com o dia em que poderíamos prescrever medica-
mentos sob o amparo de uma resolução normativa? Quantos 
sonhamos com o dia em que a farmácia clínica viria a se tornar 
uma das mais promissoras áreas de atuação? Quantos lutaram 
para que a farmácia se tornasse, defi nitivamente, um estabele-
cimento de saúde? Esses dias chegaram, conquistados a duras 
penas, e agora pedem de nós ainda mais comprometimento e 
responsabilidade”, destacou.

Em nome dos ex-alunos, o farmacêutico Sérgio José Leite Dias 
lembrou alguns dos momentos que marcaram a história da 
instituição. “Aqui nasceu a Farmácia brasileira. Aqui nasceu 

Auditório da centenária Escola de Farmácia de Ouro 
Preto ficou lotado durante as homenagens

A mesa foi composta com autoridades da 
EFOP, UFOP, do CRF/MG e do Sinfarmig

ao   passado
gente com pensamento diferente. O primeiro negro se formou aqui. A primeira mulher também. O passado foi glorioso, 
mas o presente também o é. Temos muito orgulho de saber que a nossa Escola hoje forma, além de farmacêuticos, 
também mestres e doutores”.

A presidente da Associação de Ex-Alunos da Escola de Farmácia (Aseefar), instituição responsável pelo evento, 
professora Cláudia Martins Carneiro, emocionou-se ao ver reunidos ex-alunos de tantas gerações. “Somos privile-
giados de fazer parte desta família, a grande família da Escola de Farmácia de Ouro Preto. Tenho certeza de que cada 
um aqui tem lembranças deste lugar guardadas de forma especial no coração. Quando penso na nossa Escola, a 
primeira coisa que me vem à mente é o som da escada centenária. Quantas foram as vezes que subimos e descemos 
essa escadaria, apressados ou não? Levaria esse som para qualquer lugar que eu pudesse”, relembrou.

A diretora do curso de Farmácia da UFOP, Andréa Grabe, também integrante da Comissão Assessora de Ensino do 
CRF/MG, apresentou a evolução da Escola ao longo dos tempos. “A Escola envelhece, mas se renova a cada dia. Aos 
poucos, vamos nos consolidando além-fronteiras, orgulhando-nos dos nossos alunos que atuam hoje em colaboração 
com outros países no projeto Ciência sem Fronteiras. Temos inúmeras ações de extensão que demonstram o envolvi-
mento dos alunos não só com a instituição, mas com a população de Ouro Preto também, principalmente em projetos 
voltados à saúde do idoso e da mulher”.

O reitor da UFOP, Marcone Jamilson Freitas de Souza, parabenizou os homena-
geados e reforçou a importância histórica da Escola de Farmácia. “Hoje, a UFOP tem 
15.500 alunos, 50 cursos de graduação e 39 de pós-graduação, com alto padrão 
internacional avaliado pela Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior]. Dos 950 professores, 70% são doutores. Só na Escola de Farmácia 
alcançamos a margem de 97% de professores doutores. Isso revela o quanto esta 
Escola continua sendo o nosso referencial em qualidade de ensino e formação dos 
nossos estudantes. Isso se deve, também, a cada um de vocês”, parabenizou.

Comemorações
Além da sessão solene comemorativa dos 176 anos, também houve uma assembléia 
no dia 10 de abril, sexta-feira, onde foi eleita a nova diretoria da Aseefar para um 
mandato de quatro anos. O diretor-tesoureiro do CRF/MG, Marcos Luiz de Carvalho, 
foi eleito presidente da Associação por aclamação. Ele também foi homenageado 
pelos seus 15 anos de formado. No dia 12 de abril, domingo, foi realizada missa em 
Ação de Graças na Igreja Nossa Senhora do Carmo, também em Ouro Preto.

Diretor Marcos Luiz de Carvalho, novo 
presidente da Aseefar, foi homenageado 
pela professora Cláudia Martins Carneiro

Presidente Vanderlei Machado destacou os 
avanços da profissão ao longo dos anos
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Especial

60
O mesmo orgulho de ser

farmacêutico,
anos depois

Um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem aos farmacêu-
ticos Léa Maria Baeta de Rodriguez e Fabrizio Marques Toffolo. Eles eram 
os únicos representantes da turma de 1955 e receberam medalhas, 
broches e diplomas, em um tratamento digno dos grandes nomes da 
Farmácia.

Apesar de todo o carinho que afi rma ter pela Escola de Farmácia, Léa 
Maria contou que chegou a pensar em não comparecer à cerimônia 
devido às suas difi culdades de locomoção. “Ando com a ajuda de uma 
bengala e pensei como seria difícil encarar as montanhas e escadarias 
de Ouro Preto novamente”, afi rmou a farmacêutica, que mora em Belo 

Horizonte. Mas Léa disse ter sido convencida pela neta de 15 anos. “Ela me disse assim: ‘vó, se você fosse a neta e eu 
a vó, você perderia a chance de ir à minha formatura?’ Respondi que não. E não tive como deixar de vir”, emocionou-se.

Foi acompanhada da neta que ela subiu os cinco degraus que levavam ao palco onde recebeu, das mãos do reitor da 
UFOP, Marcone Jamilson Freitas Souza, a medalha e o certifi cado em comemoração aos seus 60 anos de profi ssão. 
“Só eu sei o que eu ouvi enquanto estava na faculdade. Tinha gente que me mandava ir cuidar da casa. Outros pergun-
tavam o que eu, uma mulher, estava fazendo ali. Mas nada disso me abatia. Éramos cinco mulheres e 14 homens. 
Lembro-me de cada um dos meus colegas e professores com muito carinho e lamento que tão poucos de nós estejam 
aqui, hoje, para comemorarmos juntos”.

O farmacêutico Fabrizio Toffolo também se lembrou das crises pelas quais a Escola 
de Farmácia passou na época em que era estudante. “Não tínhamos um Diretório 
Acadêmico, ou uma casa do estudante. As turmas que vieram depois da nossa 
foram fundamentais para dar personalidade jurídica a estes órgãos. As primeiras 
repúblicas, Pronto-Socorro e Maracangalha, nasceram graças a um trabalho feito 
junto ao governador Juscelino Kubitscheck, que se tornou presidente no mesmo 
ano”, relembrou.

Perguntado sobre como via as transformações vividas pela profi ssão ao longo dos 
últimos 60 anos, ele elogiou as novas gerações. “A evolução é sempre para melhor. A 
turma de hoje sai com um cabedal de conhecimento muito maior que o que tivemos. 
Só tem que tomar cuidado com essa infi nidade de especialização que existe por aí. 
A vida nem sempre tem um caminho só e é preciso saber um pouco de tudo. E isso a 
gente fazia muito bem”, relembrou.

A farmacêutica Léa Maria foi à solenidade 
incentivada pela neta de 15 anos

O farmacêutico Fabrizio Marques 
Toffolo relembrou, emocionado, 

sua trajetória na EFOP

A palavra é sua

“Capacitação bem produtiva. Absorvi 
muitas informações durante o nosso 
trabalho, usamos a prática e vimos 
o teórico. Pude aprender e entender 
melhor sobre o uso das canetas 
medidoras de glicose. E adquirir 
esse conhecimento é essencial 
para o farmacêutico, pois somos 
o contato direto com o paciente. 
É importante sabermos sobre o 

diabetes para também podermos orientar sobre essa doença”.
Juliete Silva
Farmacêutica de Belo Horizonte/MG

A cada seis segundos, uma pessoa morre de diabetes no mundo. 
O dado, da Federação Internacional de Diabetes, foi enfatizado 
pela endocrinologista Marina Mendes Nogueira Rodrigues no 
curso promovido pelo CRF/MG para reforçar a importância do 
cuidado relacionado à doença. A médica foi uma das palestrantes 
da capacitação em Farmácia Comunitária, realizada em parceria 
com a Sanofi, no dia 27 de março. O curso, que contou com a 
participação de mais de 100 farmacêuticos, ocorreu na sede do 
CRF/MG em Belo Horizonte.

“O Brasil está entre os cinco países com mais mortes relacionadas 
ao diabetes todos os anos”, ressaltou Marina Rodrigues. A endocri-
nologista mostrou as especifi cidades dos tipos da doença, além 
de discutir o diagnóstico e tratamento no controle de comorbi-
dades. De acordo com ela, para o tratamento e acompanhamento 
efi caz, é necessária a atuação de uma equipe multiprofi ssional, 
na qual o farmacêutico precisa estar inserido. “Cada um tem seu 
papel nessa luta e são todos igualmente importantes”, disse.

A segunda palestrante do dia foi a enfermeira Priscila Albuquerque, 
educadora em diabetes do programa StarBem. A profi ssional foi 
responsável pela parte prática do curso, na qual explicou direcio-
namentos para o auto cuidado responsável do paciente, sempre 
orientado pelo profi ssional de saúde que o acompanha. Priscila 
relatou as explicações que devem ser dadas ao paciente sobre o 
uso do glicosímetro, como ele funciona e como aferir corretamente; 
aplicação da insulina e os tipos de aplicador (canetas e seringa) 
conservação e armazenamento da insulina e o descarte correto 
dos materiais. “A educação não é somente parte do tratamento do 
diabetes, mas é o próprio tratamento”, concluiu a enfermeira.

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, esteve presente 
na capacitação e ressaltou a importância do debate. “O diabetes 
é um tema recorrente nos cursos do Conselho e sempre lota as 
salas onde é ministrado. Essa procura se deve à importância e 
aplicabilidade do conhecimento sobre a doença no dia a dia do 
farmacêutico”. O mesmo curso também aconteceu em Divinó-
polis, no dia 26 de março.

“Vim porque é uma oportunidade 
quase única de adquirir um 

conhecimento que todos deveriam 
ter, principalmente farmacêuticos. 
O diabetes é uma doença comum, 

mas que precisa sempre de 
nossa atenção e aplicação do 

conhecimento. Por isso, está sendo 
muito grati� cante essa oportunidade 

que o CRF/MG está oferecendo aos 
farmacêuticos e estudantes, porque ajuda diretamente em 

nosso currículo e indiretamente às pessoas que nos procuram.”
Lilian Perazolli

Estudante da FAMINAS Belo Horizonte/MG

“Essa capacitação trouxe um 
assunto que a gente sempre 
precisa de atualização, por se 
tratar de uma enfermidade que 
está cada dia mais presente na 
nossa vida. Treino farmacêuticos e 
balconistas para melhor atender as 
pessoas que buscam informações 
e tratamentos sobre o diabetes 
e suas complicações. Então, 

particularmente para mim, esse curso foi muito proveitoso.”
Cristhiane Alessandra Souza
Farmacêutica de Belo Horizonte/MG

Diabetes
é tema de capacitação em BH
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I Seminário de 
Farmácia Clínica

No dia 23 de março, o CRF/MG foi sede do I Seminário 
de Farmácia Clínica de Minas Gerais, de tema “Serviços 
Farmacêuticos no Contexto da Farmácia Clínica”. Realizado 
em parceria com a Comissão Assessora da área, o evento 
contou com a participação de mais de 100 profissionais 
inscritos para o debate, em Belo Horizonte.

O presidente Vanderlei Machado, o vice-presidente, Claudiney 
Luís Ferreira, e o diretor-tesoureiro, Marcos Luiz de Carvalho, 
compareceram ao evento e deram as boas-vindas aos 
presentes. Em sua fala, Vanderlei parabenizou os farmacêu-
ticos pela participação na capacitação. “Sabemos o quanto 
é difícil dedicar horas fora do trabalho para atualização 
profi ssional. Mas, essas horas fazem toda a diferença para 
a atuação de cada um de vocês, que, devido ao interesse, 
destacam-se dos demais profi ssionais e podem cuidar cada 
vez melhor da saúde da população”, ressaltou o presidente.

A primeira palestrante foi a assessora da Presidência do 
Conselho Federal de Farmácia, Josélia Frade. A farmacêutica 
mostrou as ações do CFF pela atividade da Farmácia Clínica, 
explicando todo o processo até a chegada das resoluções 
585/13 e 586/13, sobre prescrição farmacêutica e práticas 

Presidente Vanderlei Machado realizou a abertura do Seminário, em Belo Horizonte

Assessora da presidência 
do CFF, farmacêutica 
Josélia Frade, falou sobre 
as ações da entidade em 
favor da Farmácia Clínica

A farmacêutica Angelita 
Melo, coordenadora da 
Comissão Assessora 
de Farmácia Clínica do 
CRF/MG, discutiu os 
tópicos do documento 
formulado para alinhar 
conceitos da prática

clínicas. Josélia ressaltou que “foi através do pionei-
rismo de vários farmacêuticos do Brasil que foi 
pautada a importância da implementação dessas 
resoluções, pois o trabalho deles é que exempli-
ficou e trouxe sustentação à profissão e atuação 
clínica”. A assessora falou sobre um novo projeto, 
ainda em construção, chamado ProFar. O programa 
terá cursos de Educação a Distância (EaD), guias 
de prática clínica com base em evidências cientí-
ficas de sintomas e demais materiais voltados 
aos farmacêuticos que lidam diretamente com 
pacientes. “Esse movimento não tem mais volta. A 
Farmácia Clínica veio para fi car”, ressaltou Josélia, 
sobre o futuro da profi ssão.

A última palestrante da noite, a consultora do CFF na área 
clínica, coordenadora da Comissão de Farmácia Clínica 
do CRF/MG, Angelita Melo, discutiu tópico por tópico do  
documento que está sendo construído pelo CFF. O trabalho 
propõe o alinhamento dos conceitos relacionados à prática 
clínica dos farmacêuticos para subsidiar os gestores do 
sistema de saúde brasileiro, público e privado, bem como 
os responsáveis pelas políticas educacionais do país, sobre 
a necessidade de adequação na formação do farmacêutico 
e de maior valorização das potencialidades da sua força de 
trabalho. Segundo Angelita, a publicação, que foi posta em 
Consulta Pública (CFF nº2/2014), “não tem como objetivo 
o esgotamento de explicações a respeito dos serviços 
farmacêuticos, mas esclarecer os conceitos e padronizar as 
nomenclaturas”. Após as explicações, foi realizado debate 
para sugestões de alterações no documento e esclarecidas 
dúvidas sobre a atuação clínica em geral.

A palavra é sua

“O seminário foi muito bom para 
mim, pois trabalho com Farmácia 
Clínica há mais de sete anos. A 
elaboração de um documento 
que conceitua a área é muito 
importante, pois regulamenta 
a atuação e atrai ainda mais 
farmacêuticos para a Farmácia 
Clínica, que até então desconheciam 
suas diretrizes de trabalho.”

Isabela Vaz
Farmacêutica da prefeitura de Belo Horizonte

“Não atuo na área de Farmácia 
Clínica, mas acho importante 

participar das capacitações do 
Conselho para estar sempre 

atualizada do que acontece na 
nossa pro� ssão. Posso não estar 

trabalhando nesse ramo hoje, mas 
não sei o que pode acontecer no 

amanhã. Se a oportunidade aparecer, 
estarei por dentro da atuação clínica.”

Patrícia Vieira
Farmacêutica das prefeituras de Contagem e Nova Lima

Há um ano, o farmacêutico Vanderlei 
Machado tem recebido os colegas que 

fazem a sua marcação prévia pelo email
sta.assessoria@crfmg.org.br

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

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

pode agendar a sua audiência.

 Fale com o 
presidente

O presidente do Conselho, Vanderlei Machado, e 
o assessor de diretoria, Alisson Brandão, receberam 
duas representantes do Hospital das Clínicas, a 
superintendente do Hospital, Luciana de Gouveia 
Viana, e a gerente de atenção à saúde, Andréa 
Maria Silveira para discutir melhorias na assistência 
farmacêutica hospitalar.

No dia 6 de abril, a diretoria do CRF/MG realizou 
reunião com o ISMP Brasil paraalinhamento de parceria 
para realização de capacitações aos farmacêuticos
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O NASF e a atuação 
clínica do farmacêutico

As estratégias para o desenvolvimento e ampliação do 
Núcleo de Assistência à Saúde da Família (NASF) e a 
atuação clínica do profi ssional farmacêutico foram tema 
de capacitação realizada no dia 14 de março, na sede 
do CRF/MG, em Belo Horizonte. Voltada aos profi ssionais 
que atuam em Saúde Coletiva, a aula foi ministrada pela 
farmacêutica e coordenadora da Comissão Assessora 
da área, Patrícia Abrantes, que também é gerente da 
Farmácia Distrital Centro Sul da Secretaria Municipal de 
Saúde da capital.

Na palestra, a farmacêutica apresentou a evolução histórica 
da saúde brasileira, reforçando a importância da criação 
e manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS). Patrícia 
afirmou que “não existe nenhum país com o número de 
habitantes do Brasil que ofereça sistema gratuito de saúde 
à população”. Ela explicou os níveis de atenção prestados 
na assistência à saúde, que se dividem em primário, 
secundário e terciário, cada um com suas especifi cidades.

Segundo Patrícia Abrantes, o setor primário, ou chamado 
de “atenção básica”, é responsável pela solução de aproxi-
madamente 80% dos problemas que surgem nos centros 
de saúde. Já o secundário, de média complexidade, e o 
terciário, de alta complexidade, a resolução é de 15% e 

Coordenadora da Comissão Assessora de Saúde Coletiva do
CRF/MG, Patrícia Abrantes, foi a palestrante da capacitação

5%, respectivamente. “O primeiro nível é de baixa comple-
xidade tecnológica, com foco na promoção e prevenção. 
O modelo de assistência à saúde ideal deve se basear 
no bom atendimento nesse primeiro nível, para evitar 
a formação de gargalos e prover o melhor tratamento 
possível ao paciente”, comenta a farmacêutica.

A palestrante também explicou a formação das redes de 
atenção à saúde, citando seus fundamentos, atributos 
e elementos constitutivos. O NASF também foi foco das 
explicações. O programa, que é constituído de equipes 
multiprofissionais que atuam em integralidade com a 
Equipe de Saúde da Família, tem como objetivos apoiar a 
sua inserção na rede de serviços, ampliar a abrangência 
e o escopo de ações de atenção primária e o aumento da 
resolução das demandas diárias.

Para Patrícia Abrantes, a maior difi culdade do trabalho 
de assistência farmacêutica nas redes públicas de 
assistência à saúde é o profi ssional se fazer valorizado. 
“Ainda trabalhamos com o estigma de que o farmacêutico 
é o profi ssional apenas do medicamento, mas isso não 
se aplica ao presente da nossa profi ssão. Nosso principal 
instrumento de trabalho são, sim, os fármacos, mas 
nós somos realmente os profi ssionais do paciente e do 
bem-estar deles”, enfatizou.

A farmacêutica Jacqueline Menezes, de Belo Horizonte, 
participou da capacitação acompanhada de seu chefe, 
dono do estabelecimento em que trabalha, e que está 
fazendo faculdade de Farmácia para prestar melhor 
atendimento no seu estabelecimento. Para eles, o tema 
foi uma novidade. “Vim para conhecer mais sobre a área 
diferente da que trabalho e me surpreendi. É interes-
sante conhecer mais sobre o sistema público e saber da 
assistência prestada lá, até para podermos encaminhar 
os clientes que precisarem do SUS com mais segurança”, 
comentou Jacqueline.

Aspectos éticos
da profissão e a Lei 13.021/14

Aproximadamente 100 farmacêuticos do Vale do Aço participaram 
de um workshop no dia 13 de março. O evento discutiu os aspectos 
éticos do exercício profissional e os impactos causados pela Lei 
13.021/14, que transforma farmácias em estabelecimentos de 
saúde e determina a presença do farmacêutico no estabelecimento 
em período integral. A capacitação foi realizada na Câmara Municipal 
de Coronel Fabriciano e contou com a presença da prefeita Rosângela 
Mendes, do vereador Marcos da Luz, e da gerente de Vigilância 
Sanitária (Visa) de Ipatinga, Andrea Serrat.

O workshop foi ministrado pelo assessor de diretoria do CRF/MG, 
Alisson Brandão. “A Lei vem estabelecer, de vez, a essencialidade da 
presença do farmacêutico nos estabelecimentos. Ele é o profi ssional 
habilitado a orientar o paciente sobre a utilização de qualquer medica-
mento e deve se apropriar da condição de agente promotor de saúde”.

A capacitação foi mais uma parceria do CRF/MG com as Visas 
de Coronel Fabriciano, Timóteo e Ipatinga. “Quando Vigilância e 
Conselho se associam, há um fortalecimento da categoria. Desde as 
orientações educativas às atuações mais incisivas, como autuações 
e notificações, há o entendimento de que o interesse maior é na 
classe farmacêutica e no bem-estar da população”, defendeu a fi scal 
da Visa de Coronel Fabriciano, Hyelem Talita Oliveira Souza, que 
também foi palestrante.

Homenagem
Durante o workshop, a farmacêutica Maria Conceição Siqueira Morais 
recebeu um certifi cado pela contribuição dada às Análises Clínicas e 
à profi ssão durante os seus 50 anos de exercício profi ssional. Ela se 
aposentou recentemente e é um dos ícones da Farmácia na região.

O fi scal do CRF/MG, Emerson Fracalossi, representou o Conselho na 
homenagem. “Palavras nem sempre são sufi cientes para expressar 
a gratidão e respeito pelas pessoas que nos inspiram, incentivam e 
apoiam na árdua tarefa do dia a dia profi ssional. Por mais verdadeiras 
e bonitas que possam ser as palavras usadas neste momento, nunca 
serão sufi cientes para traduzir a nossa admiração pela profi ssional 
que a dona Conceição representa”, afi rmou.

Assessor de diretoria do CRF/MG, Alisson Brandão, 
ministrou o workshop no Vale do Aço

A farmacêutica Maria da Conceição Morais recebeu diploma 
em homenagem aos seus 50 anos de exercício profissional

Para ele, o reconhecimento é justo não 
apenas pelos ensinamentos que ela 
transmitiu, mas também pelo apoio, incentivo 
e parceria, que, segundo o fiscal, conquis-
taram o respeito e admiração de todos. 
“Agradecemos imensamente por todos esses 
anos dedicados ao crescimento e consoli-
dação da profi ssão farmacêutica. Obrigado 
pelo profi ssionalismo, bom caráter e compro-
metimento. A verdade é que vida profi ssional 
dela contribuiu para o desenvolvimento não 
somente do município de Coronel Fabriciano, 
mas também para toda a nossa nação”.
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Giro de
  Capacitações

No dia 13 de março foi realizado, em Uberlândia, o VI Fórum de Análises Clínicas de 
Minas Gerais. O evento contou com palestras do presidente do CRF/MG, Vanderlei 
Machado e do delegado da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (Sbac) em Minas 
Gerais, Ivonaldo Gardingo, membro da Comissão Assessora de Análises Clínicas do 
CRF/MG.

VI Fórum Regional de Análises Clínicas em Uberlândia

A cidade de Manhuaçu sediou, no dia 21 
de Março a capacitação em Farmacologia 
do Sistema Nervoso Central. O curso 
foi ministrado pelo Prof. Me. Rondinelle 
Gomes Pereira e promovido em parceria 
com o curso de Farmácia do Faculdade 
Futuro de Manhuaçu.

Farmacologia do 
Sistema Nervoso Central 
em Manhuaçu

No dia 28 de março, foi realizado o curso 
de Práticas Integrativas, em parceria com a 
Associação dos Farmacêuticos de Muriaé e 
Região (AFAMUR). Ministrado pelo Professor 
Sérgio Cardoso, a capacitação teve como 
tema “Plantas Medicinais e Fitoterápicos”.

Práticas Integrativas em Muriaé

A cidade de Divinópolis recebeu, no dia 
26 de março, a capacitação de tema 
“Diabetes: compreendendo a importância 
do conhecimento e dos cuidados na 
doença”, realizada em parceria com 
o Laboratório SANOFI e o curso de 
Farmácia da Faculdade Pitágoras.

Curso sobre Diabetes 
em Divinópolis

No dia 28 de março, o CRF/MG, em 
parceria com o curso de farmácia da 
Faculdade Pitágoras, realizou em 
Poços de Caldas a capacitação sobre 
Gestão Farmacêutica, ministrada 
pelo psicólogo e gerente de RH do 
Conselho, Bedsen Rocha.

Pensamento Estratégico 
em Poços de Caldas

Palestrante: Hélvio Fagundes Gomes
Parceria: Superintendência Regional 
de Saúde de Ponte Nova e Sindicato 
dos Produtores Rurais de Ponte Nova

28/03 – PONTE NOVA
“Fisiopatologia e Farmacoterapia 
clínica da dor e infl amação”

Mantenha seus dados 
atualizados na Área 
do Farmacêutico e 

garanta o seu voto nas 
eleições do CRF/MG!

www.crfmg.org.br

Mantenha seus dados 

CADASTRO 
ELEITORAL

No dia 18 de abril, o CRF/MG, em 
parceria com a Prefeitura Municipal, 
a Secretaria Municipal de Saúde 
e a Vigilância Sanitária Municipal, 
realizou a capacitação em Farmácia 
Comunitária na cidade de Luz, 
ministrada pela farmacêutica Elaine 
Cristina de Oliveira.

Luz recebe capacitação 
sobre segurança 
do paciente

No dia 18 de abril, foi realizada 
em Uberaba a capacitação em 
Fa r má cia C o m u n i t á r ia ,  co m a 
parceria da Vigilância Sanitária e a 
Secretária de Saúde da cidade. O 
curso foi ministrado pelo assessor 
de diretoria Alisson Brandão.

Prescrição Farmacêutica e Aspectos Éticos 
no Exercício Profi ssional em Uberaba

Palestrante: Danilo dos Santos Matos

18/04 – UBERLÂNDIA
“Desenvolvimento da Análise da Viabilidade Financeira 
de Projetos Farmacêuticos e Investimento”

Palestrante: Rondinelle Gomes Pereira
Parceria: Curso de Farmácia da Faculdade de Almenara

28/03 – ALMENARA
“Farmacologia do Sistema Nervoso Central”

No dia 25 de abril, a sede do
CRF/MG recebeu o farmacêutico 
Waldemar de Paula Júnior para 
ministrar a capacitação em 
Farmácia Comunitária, realizada 
em parceria com o curso de 
Farmácia das Faculdades Santo 
Agostinho.

Em BH: Fisiopatologia, Tratamento 
e Diagnóstico das Alergias
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Desenvolvimento de métodos 
analíticos para fármacos por HPLC

O HPLC (cromatografi a líquida de alta efi ciência), técnica exigida 
pelos órgãos regulatórios para análise de controle de qualidade, foi 
tema de capacitação em Farmácia Industrial no dia 28 de março, 
em Belo Horizonte. A aula foi ministrada pela farmacêutica Ana 
Carolina Guimarães Ribeiro, integrante da Comissão Assessora de 
Indústria. Mais de 100 farmacêuticos compareceram à palestra, 
lotando o auditório da sede do CRF/MG.

Segundo Ana Carolina, o HPLC é defi nido como um método físico-
-químico de separação, com interações diferentes entre fase móvel 
e estacionária. Na palestra, ela deu mais ênfase aos parâmetros 
cromatográficos. “As ferramentas mais utilizadas para avaliar o 
sistema são os pratos teóricos, assimetria, resolução, valor de 
retenção e razão sinal/ruído”, exemplifi cou.

A palestrante também apresentou as colunas cromatográfi cas para RP 
(fase reversa) de HPLC, focando nas colunas de recheio particulado 
totalmente poroso, que são os mais usuais atualmente. “No caso 
desse tipo de coluna, a avaliação deve ser realizada a partir da regula-
ridade das partículas, pureza e empacotamento da sílica, densidade 
de carbono e tamanho de partícula”, explicou a farmacêutica.

Capacitação foi ministrada por Ana Carolina Ribeiro, integrante 
da Comissão Assessora de Indústria do CRF/MG

A palavra é sua

Ana Carolina Guimarães Ribeiro também falou 
sobre a introdução à cromatografi a líquida de 
alta efi ciência de fase reversa, otimização dos 
valores de parâmetros cromatográfi cos, coluna 
cromatográfi ca, fases estacionárias modernas, 
passos para o desenvolvimento de métodos 
em HPLC e UHPLC, causas de problemas 
frequentes no desenvolvimento de métodos e 
boas práticas em RP (fase reversa) do HPLC.

“Peguei o meu CRF 
ontem e essa é a minha 
primeira capacitação 
no Conselho como 
pro� ssional formado, 
mas já participei 
como estudante 
de outras aulas 
ofertadas. Já estagiei 
na área industrial, 
mas o HPLC é novidade 

para mim. Como pretendo voltar a trabalhar 
com isso, a atualização foi muito proveitosa.”
Otávio Augusto Santos
Farmacêutico de Lagoa da Prata/MG

“A capacitação foi 
muito boa para mim, 
principalmente agora, 
nesse período, em que 
estou tendo a matéria 
sobre o assunto. 
Assim, consigo me 
aprofundar mais, 
atualizando meus 
conhecimentos 
para me tornar 

uma farmacêutica completa e especializada.”
Ivania Fernandes
Estudante de Farmácia da Faculdade 
Pitágoras de Belo Horizonte/MG

“O conhecimento dos 
parâmetros analíticos 
é importante para 
o desenvolvimento 
de métodos e muito 
aplicável à rotina da 
indústria farmacêutica. 
Já uso o HPLC no 
meu dia a dia, mas 
encontros como esse são 
importantes também 

para estabelecer networking, conhecer pessoas para 
trocar conhecimentos e descobrir novas tecnologias”.
Anne Silveira
Farmacêutica de Belo Horizonte/MG

Doações para os desabrigados 

pela chuva no Acre

Nos meses de fevereiro e março, a chuva que caiu sobre o Acre deixou o País 
em alerta. De acordo com informações do Governo local, mais de 50 bairros 
foram atingidos por enchentes, cerca de nove mil pessoas fi caram desabri-
gadas e mais de 86 mil habitantes foram diretamente afetados na capital, 
Rio Branco. Grande parte da população atingida perdeu tudo. 

Solidarizando-se com as vítimas da chuva, os conselhos Federal e regionais 
de Farmácia lançaram uma campanha nacional de arrecadação de 
donativos para os desabrigados. A campanha recolheu roupas, alimentos 
não perecíveis e fraldas descartáveis. As doações foram encaminhadas à 
sede e seções do CRF/MG até o dia 20 de abril. 

Mais uma vez, farmacêuticos e funcionários do CRF/MG atenderam ao 
chamado e contribuíram para ajudar a minimizar os impactos da tragédia. 
Em Belo Horizonte, foram arrecadados cerca de 70 quilos de roupas e 
calçados. A farmacêutica Lucélia Pereira, moradora do bairro Boa Vista, em 
Belo Horizonte, foi uma das primeiras a ajudar. Ela disse ter acompanhado 
com tristeza os noticiários que revelavam a gravidade da situação do Estado. 
“Quando vi que o Conselho estava recolhendo doações, não pensei duas 
vezes. Juntei tudo o que não usávamos mais em casa e fui à sede só para 
doar”. O gesto de solidariedade também foi repetido pelos farmacêuticos 
e estudantes de Farmácia de Uberlândia, que doaram o equivalente a 40 
quilos de roupas, lençóis e cobertores.

O diretor Arthur Maia Amaral agradeceu o empenho dos farmacêuticos e 
elogiou o espírito de solidariedade que tem se consolidado na categoria. “Hoje, 
praticamos uma assistência à população que vai muito além da parte farmaco-
lógica. Somos, além de tudo, agentes sociais que lutam para transformar o 
Brasil em um lugar melhor para todos, em todos os sentidos”, destacou.

Confi ra as fotos das doações feitas pelos farmacêuticos 
nos eventos de capacitação profi ssional: 

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

Em Belo Horizonte, doações lotaram 
caixa de 1,5m de altura

Farmacêuticos de Uberlândia e regiãodoaram 
roupas, lençóis e cobertores

Farmacêuticos de Uberlândia e regiãodoaram 

Responsabilidade Social
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Fiscalizaçao

Em dia com a
FISCALIZAÇÃO

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. 

1) Posso me ausentar do estabelecimento 
onde sou Responsável Técnico para cursos de 
pós graduação?
Sim. O farmacêutico deverá comunicar as 
ausências com 48 horas de antecedência pela 
Área Restrita, no site do Conselho, para que o 
fiscal visualize a notificação em tempo hábil, 
conforme determina a Resolução 596/2014, 
que dispõe do Código de Ética da Profissão 
Farmacêutica. É permitido ao estabelecimento o 
funcionamento sem responsável técnico por 30 
dias durante o ano em função dos comunicados 
de ausência. Também são permitidos mais 30 
dias de férias do responsável técnico. Caso os 
comunicados de ausência ultrapassem 30 dias, 
será exigido do estabelecimento a presença do 
farmacêutico substituto, como determina os 
artigos 15 e 17 da Lei 5991/73. 

2) Sou diretor técnico de um estabelecimento 
e preciso me ausentar. O farmacêutico 
substituto pode prestar assistência 
farmacêutica no meu horário declarado ao 
CRF/MG?
Sim, o que importa é que haja assistência 
farmacêutica no estabelecimento. Eventual-
mente, pode haver a troca nos horários de 
assistência por algum imprevisto pessoal. Não 
será permitida a troca no caso de o farmacêutico 
substituto ter outra responsabilidade técnica 
declarada no mesmo horário da substituição.

Orientando 
quem orienta

Curso de três dias no CRF/MG 
promoveu alinhamento e padronizou 
condutas dos fi scais farmacêuticos

Fornecer boas orientações aos fi scais para que eles possam 
orientar bem os profi ssionais farmacêuticos durante as visitas 
de rotina. É com base nessa premissa que o CRF/MG investe, 
pelo menos três vezes ao ano, em encontros e treinamentos 
para o seu corpo de fi scais. O primeiro de 2015 foi realizado de 
14 a 17 de abril, em Belo Horizonte, e contou com a presença 
de 24 fi scais.

“Para ser orientador do profi ssional farmacêutico, o fi scal 
precisa agir integralmente alinhado com os procedimentos 
determinados pela gerência de Fiscalização e consciente 
da sua responsabilidade diante do restante da categoria 
e da população. Por isso, o CRF/MG investe tanto nestes 
treinamentos para os fi scais”, defendeu o vice-presidente 
Claudiney Ferreira, diretor responsável pelas atividades de 
fi scalização. 

De acordo com ele, nesses encontros é que são feitas a revisão 
e implementação de novos procedimentos, alinhamento de 
condutas e atualização sobre as novas legislações. “Nossa 
profi ssão é muito dinâmica e sempre surge alguma nova norma 
a ser seguida. Para que o fiscal esteja por dentro dessas 
novidades, é fundamental que ele pare o trabalho por alguns 
dias e se dedique a essa atualização”, afi rmou Claudiney. 

A gerente do setor, farmacêutica Érika Nolli, explicou que 
o conteúdo do treinamento é definido de acordo com as 
demandas trazidas previamente pelo grupo de fi scais, além 
de levar em consideração as novidades relacionadas à 
regulamentação da atividade profissional. “Hoje, todos os 
nossos fi scais reconhecem que seu papel é prioritariamente 
orientativo. A autuação só acontece quando se esgotaram 
todas as tentativas de orientação ou quando a infração fere 
o que determinam as leis que regem a nossa profissão”, 
esclareceu Érika Nolli, que fi scalizou os estabelecimentos da 
região Sul de Minas por três anos. 

Fiscais e diretores debateram as dificuldades que envolvem o trabalho 
de fiscalização e traçaram estratégias para superá-las

Diretores falaram aos fiscais sobre a importância 
do alinhamento de condutas

Capacitação
No encontro realizado em abril, os fiscais 
assist iram a um curso ministrado pela 
farmacêutica Cláudia Lara, coordenadora da 
Comissão Assessora de Oncologia do CRF/MG. 
Ela explicou o funcionamento das farmácias 
oncológicas, onde, segundo a farmacêutica, é 
comum encontrar profi ssionais de nível técnico 
manipulando medicamentos, invadindo uma 
área de atuação privativa do farmacêutico. 
“Muitos destes estabelecimentos nem têm 
farmacêuticos como diretores técnicos. O 
fiscal, a partir do momento que entende o 
trabalho desenvolvido nesses locais, fiscaliza 
de forma ativa para que sejam tomadas as 
providências que garantam a inclusão do 
profissional farmacêutico neste mercado e, 
consequentemente, a prestação da devida 
atenção farmacêutica”, ressaltou a gerente de 
Fiscalização. 

A conselheira regional Márcia Magalhães, 
atuante na área de Análises Clínicas, também 
ministrou palestra para esclarecer detalhes 
relacionados à nova ficha de verificação do 
exercício profissional nos laboratórios de 
análises clínicas. Em julho do ano passado, o 
CFF publicou a Resolução 600/14, que criou 
um formulário padrão para fi cha de verifi cação 
do exercício ético-profi ssional nestes estabeleci-
mentos e nas distribuidoras, farmácias públicas 

e indústrias. Com isso, explicou Érika Nolli, os fi scais passaram a 
conferir alguns itens a mais no momento da visita, como validade 
dos reagentes, registro de temperatura, e controle de qualidade 
interno e externo. “Nivelar o conhecimento e padronizar as 
condutas sobre esses aspectos foi fundamental para garantir um 
tratamento igualitário a todos os estabelecimentos”, comentou. 
Nos próximos encontros, de acordo com a gerente, serão 
ministradas palestras relacionadas às outras atividades profi s-
sionais previstas na Resolução. 

Para ajudar a fortalecer o tratamento dado pelos fiscais aos 
farmacêuticos, a fonoaudióloga e consultora em linguagem 
empresarial, Ana Parizze, palestrou sobre a importância do uso 
de uma comunicação adequada. “Ela falou sobre os cuidados no 
uso do tom de voz, o signifi cado da comunicação, e o que dizem 
as nossas posturas gestuais e corporais. São detalhes que vão 
muito além da fala e merecem toda a nossa atenção e cuidado”, 
reforçou Érika Nolli. 

De acordo com o vice-presidente Claudiney Ferreira, o Conselho 
não mede esforços para dar aos fiscais as informações, o 
acompanhamento e a atenção necessária a todas as demandas 
relacionadas ao exercício da fi scalização. “Acompanhamos cada 
um, isoladamente, buscando superar as difi culdades que surgem 
no dia a dia da fi scalização. Estamos permanentemente preocu-
pados em adotar novas condutas para que os direitos de todos 
– farmacêuticos e fi scais – sejam sempre preservados. A gerente 
do setor também é fi scal e conhece de perto as necessidades 
do grupo. Ela está à disposição dos colegas para esclarecer e 
auxiliar. Hoje, não temos dúvidas: o fi scal recebe toda a orientação 
necessária do Conselho e tem plenas condições de bem orientar 
o farmacêutico”, garantiu o vice-presidente.
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A ANVISA aprovou o registro de mais seis medicamentos genéricos inéditos nos meses de março e abril. Como as 
substâncias ainda não tinham concorrentes no mercado, os novos registros permitem que pacientes e médicos tenham 
mais opções de tratamentos de várias doenças. O custo de um genérico é até 35% menor que o de referência, sendo que 
os dois medicamentos possuem a mesma segurança e eficácia terapêutica. Confira a lista dos novos medicamentos:

Novos genéricos 
chegam ao mercado*

Colesterol
•  Genérico da substância Ezetimiba, indicado para o tratamento de hipercolesterolemia primária, 
hipercolesterolemia familiar homozigótica (HFHo) e sitosterolemia homozigótica (fitosterolemia). A 
substância pertence a uma nova classe de compostos hipolipemiantes que inibem de forma seletiva a 
absorção intestinal de colesterol e de fitosteróis relacionados.

Conjuntivite
•  Genérico da substância Cloridrato de Olopatadina, solução oftálmica estéril contendo olopatadina, 
um inibidor da liberação de histamina e antagonista relativamente seletivo do receptor H1 de 
histamina. Ele inibe a reação de hipersensibilidade imediata tipo 1 in vivo e in vitro. É indicado para o 
tratamento dos sinais e sintomas da conjuntivite alérgica.

Reposição Hormonal
•  Genérico da substância Didrogesterona, utilizada na Terapia de Reposição Hormonal (TRH) para 
tratar sinais da menopausa, como rubores, suores noturnos, problemas de sono, secura vaginal e 
dificuldades urinárias.

•  Genérico da associação estradiol + didrogesterona (1mg+5mg), utilizado para TRH, que contém 
dois tipos de hormônios femininos: um estrogênio chamado estradiol e uma progesterona chamada 
didrogesterona. É indicado para mulheres que se encontram na pós menopausa, há pelo menos 12 
meses depois da sua última menstruação.

•  Genérico da associação estradiol + didrogesterona (1mg + 10mg). Também é utilizado na TRH e 
indicado para mulheres que se encontram na perimenopausa, que não menstruam há pelo menos 6 
meses, ou em mulheres na pós-menopausa. Também é utilizado para aliviar os sintomas que surgem 
durante a menopausa e prevenção da osteoporose.

Depressão
•  Genérico da substância cloridrato de trazodona, na forma farmacêutica de comprimido. O 
medicamento é indicado no tratamento da depressão mental com ou sem episódios de ansiedade, na 
dor neurogênica (neuropatia diabética) e outros tipos de dores crônicas e no tratamento da Depressão 
Maior. Age no sistema serotoninérgico cerebral, aumentando a concentração da substância serotonina 
cerebral e levando à melhora do humor e dos sintomas relacionados à depressão.

O Ministério da Saúde incorporou os medicamentos 
clozapina, lamotrigina, olanzapina, quetiapina e 
risperidona para o tratamento do transtorno bipolar 
no âmbito do SUS. A portaria foi publicada no Diário 
Oficial da União do dia 10 de março. Os medicamentos 
já eram usados para outros fins na rede pública, mas 
agora estarão disponíveis também para esse transtorno 
afetivo. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é 
que cerca de 270 mil pessoas sejam beneficiadas com o 
tratamento. Ainda de acordo com o órgão, o transtorno 
bipolar afeta cerca de dois milhões de brasileiros.

Já no dia 17 de março, o Diário Oficial da União trouxe 
a publicação de mais quatro medicamentos. Um deles 
é o Darunavir, de 600 mg, com comprimidos revestidos, 
indicado como terapia antirretroviral para adultos 

infectados pelo HIV/AIDS. O medicamento já era disponi-
bilizado nas apresentações de 75 mg, 150 mg e 300 mg. 
A incorporação da fórmula de 600 mg vai substituir o uso 
de dois comprimidos de 300 mg por paciente adulto.

O abatacepte subcutâneo, para o tratamento de artrite 
reumatóide moderada a grave, também foi incorporado, 
desde que o custo do tratamento não seja superior 
à fórmula do mesmo medicamento de administração 
intravenosa, já prevista no SUS.

Os outros medicamentos disponíveis gratuitamente são 
a Azitromicina 250 mg, para tratamento ou quimioprofi-
laxia da coqueluche, e o cipionato de hidrocortisona em 
comprimidos de 10 mg e 20 mg, para o tratamento de 
hiperplasia adrenal congênita.

* Com informações da ANVISA. 

ANVISA registra
medicamento para hepatite C*

Cosméticos infantis 
com gosto amargo*

A ANVISA concedeu o registro do medicamento Olysio 
(simprevir sódico), indicado para o tratamento da 
hepatite C. O medicamento estava sob análise desde 
novembro de 2014 e foi tratado como prioridade pela 
Agência, a pedido do Ministério da Saúde. De acordo 
com a ANVISA, se comparada com os medicamentos 
já disponíveis no mercado, a nova droga possui 
percentual maior de eficácia, tempo reduzido de 
tratamento, comodidade posológica (uma vez ao dia), 
além dos benefícios do uso oral.

Estatísticas do Ministério da Saúde revelam que, 
atualmente, 15,8 mil pessoas estão em tratamento 
contra a doença no SUS, no Brasil. A transmissão 
da hepatite C ocorre, principalmente, por meio de 
transfusão de sangue, compartilhamento de material 
para uso de drogas, objetos de higiene pessoal – 
como lâminas de barbear e depilar, alicates de unha 
ou outros objetos que furam ou cortam, na confecção 
de tatuagem e colocação de piercings.

Os cosméticos produzidos para uso infantil deverão ter, 
necessariamente, gosto amargo. É o que determina a 
RDC 15/2015, publicada pela Anvisa no Diário Oficial 
da União do dia 27 de abril. O texto define os requisitos 
técnicos relacionados à formulação, segurança e 
rotulagem para a concessão de registro de produtos de 
higiene pessoal, cosméticos e perfumes infantis.

De acordo com a RDC, a formulação desse tipo de 
produto deve ser constituída de ingredientes próprios e 
seguros para a finalidade de uso proposta, levando em 
conta possíveis casos de ingestão acidental. A remoção 
do produto também deve ocorrer de forma fácil, pela 
simples lavagem com água, sabonete e ou xampu.

A regra já vale imediatamente e os produtos infantis 
fabricados antes da publicação da Resolução poderão 
ser comercializados até o final dos seus prazos de 
validade. A RDC estabelece como público infantil as 
crianças com até 12 anos incompletos.

SUS incorpora mais 9 medicamentos*
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Chance de ter câncer é
40% maior em mulheres obesas

Fonte: O Estado de S.Paulo

Mulheres obesas têm uma chance 40% maior de desenvolver câncer ao longo da vida, na 
comparação com as mulheres com peso considerado saudável. A conclusão é de um estudo 
divulgado pela Cancer Research UK, um centro público de pesquisas do Reino Unido.

Segundo a pesquisa, a obesidade em mulheres aumenta o risco de surgimento de pelo menos 
sete tipos de câncer: tumores de mama, de intestino, da vesícula biliar, do útero, do rim, do 
pâncreas e do esôfago. As novas estatísticas indicam, ainda, que as mulheres obesas têm uma 
chance em quatro de desenvolver tumores ligados ao sobrepeso. Em um grupo de mil obesas, 
274 foram diagnosticadas alguma vez na vida com um câncer ligado ao sobrepeso. Em um 
grupo com peso considerado saudável, 194 desenvolveram algum câncer.

No Brasil, de acordo com um levantamento feito pelo Ministério da Saúde em 2014, 47,4% das mulheres estão acima do peso 
considerado saudável. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), uma parte importante dos casos de câncer poderia ser 
evitada no Brasil com o controle da obesidade, que é responsável por 14% dos casos de câncer de mama.

Pesquisadores cultivam na soja proteína capaz de impedir a multiplicação do HIV
Fonte: Agência Brasil

A biotecnologia está, a cada dia, propondo novos rumos para a indústria farmacêutica. A novidade é que pesquisadores da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) conseguiram extrair e purifi car a cianovirina, cultivada em soja trans-
gênica, uma proteína presente em algas que é capaz de impedir a multiplicação do vírus HIV no corpo humano. 

A pesquisa foi publicada pela revista científi ca Science e comprova que as sementes de soja geneticamente modifi cadas cons-
tituem, até o momento, a biofábrica mais efi ciente e uma opção viável para a produção em larga escala da proteína. Desenvol-

vida desde 2005, a pesquisa com biofábricas para a cianovirina é feita em parceria com o 
Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e a Universidade de Londres. O objetivo 
é produzir um gel, com propriedades viricidas, para que as mulheres apliquem na vagina 
antes do relacionamento sexual.

Os biofármacos, ou medicamentos biológicos, são obtidos por fontes ou processos bioló-
gicos, a partir do emprego industrial de microrganismos ou células modifi cadas geneti-
camente. A técnica consiste em inserir genes de interesse em genomas de plantas que 
possam assimilar suas propriedades e, a partir daí, produzir proteínas modifi cadas em 
larga escala, idênticas às originais.

Diabetes está relacionada ao uso de estatinas, diz estudo
Fonte: Folha de S.Paulo

Um estudo publicado pela revista Diabetologia, vinculada à Associação Europeia para o 
Estudo da Diabetes, indicou que a estatina, principal medicamento usado para tratamento 
de doenças cardiovasculares, pode causar diabetes. A pesquisa acompanhou 8.749 partici-
pantes ao longo de seis anos, todos homens fi nlandeses de 45 a 73 anos e inicialmente não 
diabéticos. Desses, mais de dois mil começaram a tomar estatinas, enquanto cerca de seis 
mil não tomaram a medicação.

Os cientistas verificaram que 11,1% daqueles que tomaram a medicação adquiriram 
diabetes, e outros 5,8 % do contingente que não tomou a substância foram diagnosticados 
com a doença. A conclusão dos pesquisadores foi a de que a chance de um paciente que faz 
uso de estatinas adquirir diabetes é quase o dobro em comparação àqueles que não usam.

O estudo também concluiu que o risco de adquirir diabetes foi 46% maior entre quem usava estatinas em relação aos problemas 
mais comuns: histórico familiar da doença, fumo e uso de diuréticos e betabloqueadores (que combatem a taquicardia). Embora 
os pesquisadores não saibam o motivo pelo qual isso aconteça, eles apontam que os indivíduos que ingeriram esses medica-
mentos apresentaram uma secreção 12% menor de insulina.

Estudo aponta impacto do transplante de células-tronco nas imunodefi ciências
Fonte: Agência Brasil

Transplantes de células-tronco hematopoiéticas têm sido decisivos no tratamento de imunodefi -
ciências congênitas no Brasil. É o que comprovou um estudo do Grupo de Trabalho de Transplante 
Pediátrico, da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea (SBTMO), apresentado em 
San Diego, nos Estados Unidos, durante encontro internacional.

O estudo avaliou 166 pacientes com imunodefi ciência primária, submetidos ao transplante 
entre 1992 e abril de 2014, em dez diferentes centros transplantadores do país, entre institui-
ções públicas e privadas. A maioria dos pacientes era do sexo masculino, com menos de 3 anos de 
idade, visto que a doença se manifesta quase sempre de maneira precoce e apresenta alto índice 
de mortalidade, se não diagnosticadas na fase inicial.

De acordo com o levantamento, o transplante de células-tronco hematopoiéticas é curativo na 
maioria dos casos de imunodefi ciências primárias. Os resultados possibilitam obter referenciais de 
condutas terapêuticas e, com isso, aperfeiçoar e ampliar a capacidade de realização desses proce-
dimentos em países como o Brasil. No caso da imunodefi ciência combinada grave e da síndrome 
de Wiskott-Aldrich, a sobrevivência global em três anos chegou a 60% e 79%, respectivamente. 

Pesquisadores propõem terapia que poderia reverter Alzheimer
Fonte: O Globo

Uma equipe de cientistas acredita estar no caminho de encontrar uma primeira terapia 
contra o mal de Alzheimer. Eles realizaram um experimento que recuperou a memória de 
camundongos com a enfermidade, utilizando ondas de ultrassom direcionadas ao cérebro 
do animal. As informações foram divulgadas na revista “Science Translational Medicine”. 

 Os pesquisadores conseguiram corroer as chamadas placas de proteína beta-amiloide, 
que se acumulam no cérebro do animal doente, afetando as sinapses entre os neurônios e 
levando à morte essas células cerebrais. O processo é responsável pela perda progressiva 
das funções cognitivas e funcionais do corpo em animais e humanos, sintomas caracterís-
ticos da doença.

Para penetrar temporariamente essas barreiras e limpar os acúmulos de proteína, os cientistas utilizaram um exame de 
ultrassom de alta energia combinado à injeção de microbolhas no sangue da cobaia, que vibravam em resposta às ondas 
emitidas pelo aparelho. Depois de várias semanas de tratamento dos ratos, que eram geneticamente modifi cados, os cien-
tistas notaram que o ultrassom limpou 75% das placas acumuladas nos animais, sem dano aparente ao seu tecido cerebral.

Molécula derivada de erva asiática é efi caz contra infecção do ebola em ratos
Fonte: Agência Brasil 

Uma molécula derivada de uma erva asiática revelou-se efi caz contra a infecção de ratos com o vírus do ebola, abrindo portas 
para um possível tratamento em humanos, segundo uma investigação publicada no dia 26 de março, na revista Science. 
Cientistas do Instituto de Pesquisa Biomédica do Texas descobriram que a tetrandrina, uma molécula de origem vegetal, em 
pequenas doses, protege ratos da infecção, sem efeitos secundários particulares.

Quando testada em ratos, a molécula impediu a reprodução do vírus e permitiu salvar 
a maior parte deles do ebola. O próximo passo dos pesquisadores será testar a inocui-
dade e a efi cácia da molécula contra o ebola nos macacos. Os autores do estudo já 
tinham determinado que o mecanismo que permite às células transmitirem cargas 
elétricas, no qual os detectores de cálcio desempenham um papel-chave, era impor-
tante na infecção do ebola.

De acordo com o mais recente balanço da Organização Mundial de Saúde, o novo 
surto de ebola fez 9.177 mortos, desde o início de 2014, a maior parte na Libéria, na 
Serra Leoa e na Guiné-Conacri.
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Parcerias
Rendemos gratidão ao Conselho Regional de Farmácia 
de Minas Gerais pela confi ança creditada às Vigilâncias 
Sanitárias de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo para 
a realização de mais um workshop. Faça-se saber que não 
apenas o compromisso em realizar um evento traz-nos a 
responsabilidade, mas acrescente-se a tranquilidade que 
temos de saber que somos sempre bem acolhidos pelo 
nosso Conselho. Que outras capacitações aconteçam. 
Sejamos todos enriquecidos de conhecimento e cheios de 
alegria pela profi ssão que escolhemos e amamos seguir. 

Hyelem Talita – fiscal da Visa de Coronel Fabriciano (por email)

Capacitação em Farmácia Comunitária 
Excelente treinamento! Que venham muitos mais à nossa 
cidade. Boa oportunidade para atualizar-se, encontrar 
colegas de profi ssão e afi nar a parceria com o CRF/MG.

Izabel Pereira de Assis (via Fale Conosco)

Ótima palestra, sanou todas as dúvidas que eu tinha 
sobre o assunto. As informações foram transmitidas de 
forma clara e objetiva. 

Breno da Silva Souza (via Fale Conosco)

I Seminário de Farmácia 
Clínica de Minas Gerais
O treinamento foi excelente, houve uma interação muito 
bacana entre colegas que atuam em diversas áreas em 
torno de um assunto em comum: o bem-estar do paciente 
através da farmácia clínica. É um novo momento para 
a nossa profissão, onde finalmente seremos reconhe-
cidos como profi ssionais da saúde, prontos para dedicar 
nossos conhecimentos em prol da comunidade. Show!

Adriana Madalena do Carmo Barbosa Lopes (via Fale Conosco)

Capacitação em Gestão Farmacêutica
Quero agradecer ao CRF/MG pela oportunidade de ter 
participado dessa capacitação maravilhosa. O palestrante 
é excelente no que faz e sabe passar isso pra gente, 
precisamos de mais palestras assim aqui em Poços de 
Caldas - MG. Eu adorei, a melhor palestra que já assisti!!!

Camila Aparecida Alfredo (via Fale Conosco)

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)

Envie seu comentário para comunicacao@crfmg.org.br

 
No caminho da saúde, 

o farmacêutico 
é parada obrigatória!

Confi ra a programação da 
Campanha pelo Uso Racional 

de Medicamentos 2015 
no site: www.crfmg.org.br

Errata
Na edição 45, página 9, foram informadas, equivocadamente, as reivindicações apresentadas pela categoria na Campanha Salarial 2015. 
O CRF/MG esclarece que o Sinfarmig alcançou os seguintes valores para o Acordo Coletivo de farmácias e drogarias: 44 horas semanais: 
R$3.711,38; 40 horas semanais: R$3.373,99; 30 horas semanais: R$2.530,49; 20 horas semanais: R$1.686,99; hora normal: R$16,87; 
hora extra 50%: R$25,30; hora extra 100%: R$33,74. O acordo é retroativo a 1º de março.
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