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No caminho da 
saúde, o farmacêutico 
é parada obrigatória!

Campanha pelo Uso Racional de Medicamentos 
percorre 17 cidades mineiras orientando a 

população sobre os riscos da automedicação



SEDE

Regionais

Gerências

editorial

onde encontrar

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

www.crfmg.org.br

Conselho Regional de Farmácia
do Estado de Minas Gerais

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

Conselheiros Regionais Efetivos
Farmª Andréa Reis Pereira
Farmº. Arthur Maia Amaral
Farmº. Claudiney Luís Ferreira
Farmª. Elaine Cristina Coelho Baptista
Farmª. Gizele Souza Silva Leal
Farmº. José Augusto Alves Dupim
Farmª. Júnia Célia de Medeiros
Farmª Márcia Magalhães de Almeida Rodrigues
Farmº Marcos Luiz de Carvalho
Farmª. Rigleia Maria Moreira Lucena
Farmº. Sebastião José Ferreira
Farmº. Vanderlei Eustáquio Machado

Conselheira Regional Suplente
Farmª. Cleia Maria Almeida Prado

Conselheiro Federal
Farmº. Luciano Martins Rena Silva

Conselheira Federal Suplente
Farmª. Maria Alícia Ferrero

Rua Urucuia, 48 - Floresta, Belo Horizonte/MG
Cep: 30150-060 
Tel.: (31) 3218-1000 / Fax: (31) 3218-1001 / 3218-1002
Horário de Funcionamento: 8h às 17h, de Segunda a Sexta

- Fiscalização, Orientação e Ética: (31) 3218-1017 / 3218-1030 
 email: fiscalizacao@crfmg.org.br

- Inscrição e Registro: (31) 3218-1006 / 3218-1021/ 3218-1022 / 3218-1023 / 3218-1054 
 email: registro@crfmg.org.br 
 
- Financeiro: (31) 3218-1025 / 3218-1033
 email: cobranca@crfmg.org.br

- Administração: (31) 3218-1010 
 email: gerenciaexec@crfmg.org.br

- Advocacia-Geral: (31) 3218-1013 / 3218-1014 / 3218-1059 
 email: ag@crfmg.org.br 
 
- Tecnologia da Informação: (31) 3218-1015 / 3218-1034 
 email: ti@crfmg.org.br
 
- Comunicação: (31) 3218-1009 
 email: comunicacao@crfmg.org.br

- Infraestrutura: (31) 3218-1008 / 3218-1027
 email: infraestrutura@crfmg.org.br

Leste de Minas
Rua Barão do Rio Branco, 480 - Salas 901 a 903 - Centro 
Governador Valadares/MG - CEP: 35010-030
Telefax: (33) 3271-5764
e-mail: secao.leste@crfmg.org.br

Vale do Aço
Av. Castelo Branco, 632 - Sala101 - Horto
Ipatinga/MG - CEP: 35160-294
Telefax: (31) 3824-6683
e-mail: secao.valedoaco@crfmg.org.br

Zona da Mata
Av. Barão de Rio Branco, 2390 - Salas 803/804 - Centro
Juiz de Fora/MG - CEP: 36035-000
Telefax: (32) 3215-9825
e-mail: secao.zonadamata@crfmg.org.br

Norte de Minas
Av. Dulce Sarmento, Ed. Master Center, n° 140 - Sala 309 - São José
Montes Claros/MG - CEP: 39400-318
Telefax: (38) 3221-7974
e-mail: secao.norte@crfmg.org.br

Sul de Minas 
Rua Adolfo Olinto, 146 - Sala 306 - Centro
Pouso Alegre/MG - CEP: 37550-000
Telefax: (35) 3422-8552
e-mail: secao.sul@crfmg.org.br

Triângulo Mineiro
Praça Senador Camilo Chaves, 164 - Tibery
Uberlândia/MG - CEP: 38405-038
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: secao.triangulo@crfmg.org.br

Nº 47 - Edição Maio / Junho de 2015

Rua Urucuia, 48 - Floresta, Belo Horizonte/MG
Cep: 30150-060 
Tel.: (31) 3218-1000 / Fax: (31) 3218-1001 / 3218-1002
Horário de Funcionamento: 8h às 17h, de Segunda a Sexta

- Fiscalização, Orientação e Ética: (31) 3218-1017 / 3218-1030 
 email: fiscalizacao@crfmg.org.br

- Inscrição e Registro: (31) 3218-1006 / 3218-1021/ 3218-1022 / 3218-1023 / 3218-1054 
 email: registro@crfmg.org.br 
 
- Financeiro: (31) 3218-1025 / 3218-1033
 email: cobranca@crfmg.org.br

- Administração: (31) 3218-1010 
 email: gerenciaexec@crfmg.org.br

- Advocacia-Geral: (31) 3218-1013 / 3218-1014 / 3218-1059 
 email: ag@crfmg.org.br 
 
- Tecnologia da Informação: (31) 3218-1015 / 3218-1034 
 email: ti@crfmg.org.br
 
- Comunicação: (31) 3218-1009 
 email: comunicacao@crfmg.org.br

- Infraestrutura: (31) 3218-1008 / 3218-1027
 email: infraestrutura@crfmg.org.br

Leste de Minas
Rua Barão do Rio Branco, 480 - Salas 901 a 903 - Centro 
Governador Valadares/MG - CEP: 35010-030
Telefax: (33) 3271-5764
e-mail: secao.leste@crfmg.org.br

Vale do Aço
Av. Castelo Branco, 632 - Sala101 - Horto
Ipatinga/MG - CEP: 35160-294
Telefax: (31) 3824-6683
e-mail: secao.valedoaco@crfmg.org.br

Zona da Mata
Av. Barão de Rio Branco, 2390 - Salas 803/804 - Centro
Juiz de Fora/MG - CEP: 36035-000
Telefax: (32) 3215-9825
e-mail: secao.zonadamata@crfmg.org.br

Norte de Minas
Av. Dulce Sarmento, Ed. Master Center, n° 140 - Sala 309 - São José
Montes Claros/MG - CEP: 39400-318
Telefax: (38) 3221-7974
e-mail: secao.norte@crfmg.org.br

Sul de Minas 
Rua Adolfo Olinto, 146 - Sala 306 - Centro
Pouso Alegre/MG - CEP: 37550-000
Telefax: (35) 3422-8552
e-mail: secao.sul@crfmg.org.br

Triângulo Mineiro
Praça Senador Camilo Chaves, 164 - Tibery
Uberlândia/MG - CEP: 38405-038
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: secao.triangulo@crfmg.org.br

Capa:

Arte: Héllen Cota
Ilustração: Gabriel Gonçalves

Em 2015, Campanha 
pelo Uso Racional de 
Medicamentos do CRF/MG 
distribuiu 25 mil folhetos 
informativos e ofereceu 
centenas de atendimentos 
farmacêuticos gratuitos 
à população.

8 – CRF/MG participa de 
audiência pública na ALMG

9 – AFARF entrega sugestões 
de avanços no Programa 
Farmácia de Minas

10 – Justiça mantém autuações do 
CRF/MG por falta de farmacêutico 
em farmácias públicas e privadas 

15 – Cursos e palestras do 
13o CFBMG vão mostrar quais 
são os novos caminhos 
para o farmacêutico

26 – Atuação do farmacêutico 
na floralterapia é 
regulamentada pelo CFF 

28 – Projeto de Lei que obriga 
presença do farmacêutico 
no SUS é aprovado

06 - Gestão
Diretoria do CRF/MG se reúne com 
secretário de Estado de Saúde 
para propor fortalecimento da 
assistência farmacêutica em Minas

30 - Farmácia em Debate
Farmacêuticos se mobilizam para 
participar das prévias do principal 
evento de controle social do SUS

12 - Comissão Assessora
Farmácia Revista inaugura seção 
para apresentar trabalho das 
comissões assessoras do CRF/MG

Esta edição da Farmácia Revista apresenta a cobertura completa de um dos mais importantes eventos de 
mobilização feitos pelo CRF/MG junto à população. A Campanha pelo Uso Racional de Medicamentos de 2015 
demonstrou a força e a união da categoria durante os meses de maio e junho. Profissionais e farmacêuticos 
foram convocados para ir às ruas e mostraram para a sociedade que são tão essenciais quanto o medicamento.

Reforçando esse movimento de valorização profissional, o CRF/MG também intensificou a articulação política, 
acumulando vitórias na Justiça Federal, na Câmara dos Deputados e estreitando os laços com o novo Governo 
de Minas. Tudo para garantir a representação do farmacêutico em todos os poderes da Federação.

Agora, o CRF/MG se volta à preparação de um dos maiores congressos farmacêuticos do País, o 13º CFBMG. 
Esperamos rever os colegas para mais uma oportunidade de crescimento e valorização profissional.

Boa leitura!

Horário de funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h



Com a Palavra

Maio
• Entrevista sobre os riscos do uso da 
ritalina para o jornal Hoje em Dia, no dia 27;

• Entrevista 
sobre audiência 
pública para TV 
Assembléia, 
no dia 27; 

• Matéria 
sobre audiência 
pública no 
jornal Assembléia Informa, no dia 28;

•	 Campanha pelo Uso 
Racional de Medicamentos
 - Matéria no site Cedafar, no dia 1º;
 - Entrevista para a TV Alterosa, no dia 4;
 - Entrevista para a TV Band, no dia 4;
 - Entrevista para a PUC TV, no dia 4;
 - Entrevista ao vivo para o Jornal 
da Rede Minas, no dia 4;
 - Entrevista ao vivo para o Jornal 
da Itatiaia, no dia 4;
 - Entrevista para o Jornal da 
Itatiaia 2ª Edição, no dia 4;
 - Entrevista para a Rádio CBN, no dia 4;
 - Entrevista para a Rádio 
Inconfidência, no dia 4;
 - Reportagem no Jornal da Record, no dia 4;
 - Nota no Bom Dia Minas, da 
TV Globo, no dia 4;
 - Matéria no site Gazeta de Muriaé, no dia 4;
 - Entrevista para o jornal O Tempo, no dia 5;
 - Matéria no site Sou BH, no dia 5;
 - Matéria no site da Prefeitura 
de Belo Horizonte, no dia 5;
 - Matéria no site Maxpress, no dia 6;
 - Entrevista para a TV Assembléia, no dia 8;
 - Entrevista para o Jornal Edição 
do Brasil, no dia 11; 
 - Matéria no jornal InformaSion, 
de Varginha, no dia 12;
 - Matéria no site Varginha Online, no dia 13;
 - Matéria no Portal da Cidade, de 
Poços de Caldas, no dia 13;

Conselho 
na Mídia

 - Nota para a rádio Clube 
Varginha, no dia 13;
 - Entrevista para EPTV Sul de 
Minas – Afiliada Rede Globo, 
no dia 13, e nota no dia 14; 
 - Matéria no Pouso Alegre, 
NET, no dia 14;
 - Matéria para Poços 
Hoje, no dia 14;
 - Reportagem da TV Poços, de 
Poços de Caldas, no dia 14;
 - Entrevista para TV Plan, de 
Poços de Caldas, no dia 14;
 - Entrevista para TV Libertas, 
de Pouso Alegre, no dia 15;
 - Matéria no Jornal do Estado, 
de Pouso Alegre, no dia 15;
 - Entrevista para TV Libertas, 
de Pouso Alegre, no dia 15;
 - Matéria na Gazeta de 
Muriaé, no dia 19;
 - Nota para a Rádio 
Muriaé, no dia 19;
 - Matéria para o jornal Tribuna 
Livre de Viçosa, no dia 20;
 - Entrevista para a rádio 
Universitária de Viçosa, no dia 20;
 - Matéria para o jornal A 
notícia de Muriaé, no dia 21;
 - Entrevista para o jornal 
Tribuna de Muriaé, no dia 21;
 - Entrevista para TV Atividade 
em Muriaé, no dia 21;
 - Matéria para o site do Marcelo 
Lopes de Muriaé, no dia 21;
 - Entrevista para TV Integração 
de Juiz de Fora, no dia 22;
 - Entrevista para Rádio 
Educadora de Coronel 
Fabriciano, no dia 26;
 - Entrevista para Jornal 
Diário do Aço, no dia 26;
 - Nota no site da Prefeitura 
de Ipatinga, no dia 26;
 - Cobertura no Ação Global 
em Congonhas, no dia 30;
 - Nota no site da Faculdade 
Santo Agostinho, no dia 27;
 - Entrevista para a TV Geraes, 
de Montes Claros, no dia 27.

•	 Bibliofarma
 - Matéria sobre a campanha 
do Uso Racional de 
Medicamentos, no dia 5;
 - Matéria sobre a reivindicação 
dos farmacêuticos da Rede 
Farmácia de Minas, no dia 13;
 - Publicação da nota técnica 
sobre a sibutramina, no dia 27.

•	 Redação BH News
 - Entrevista sobre os vários tipos 
de medicamentos, no dia 7;
 - Entrevista sobre tratamento 
homeopático para dengue, no dia 24.

Junho
• Entrevista sobre automedicação 
no inverno para o Bom 
Dia Minas, no dia 29;

•	 Campanha pelo Uso 
Racional de Medicamentos
 - Matéria no site da Univale de 
Governador Valadares, no dia 1°;
 - Matéria para o portal Patos Já, de 
Patos de Minas, no dia 9; 
 - Entrevista para a NTV, de 
Patos de Minas, no dia 9; 
 - Entrevista para a Rádio Patos, 
de Patos de Minas, no dia 9;
 - Entrevista para a Rádio Clube, 
de Patos de Minas no dia 9;
 - Matéria para o jornal Diário 
de Caratinga, no dia 12;
 - Entrevista para a TV SuperCanal, 
de Caratinga, no dia 12;
 - Entrevista para Doctum TV, 
de Caratinga, no dia 12;
 - Entrevista para Rádio Cidade, 
de Caratinga, no dia 12;
 - Matéria para a TV Semana, 
de Caratinga, no dia 12;
 - Matéria no site da Prefeitura 
de Caratinga, no dia 12;
 - Divulgação na Rádio Real FM, de 
Ouro Preto, no dia 15 de junho;
 - Matéria no site do jornal “O 
mundo dos inconfidentes”, 
de Ouro Preto, no dia 13;
 - Entrevista para a TV UFOP, 
em Ouro Preto, no dia 15;
 - Entrevista para a TV Candidés, de 
Divinópolis, no dia 17 de junho;

•	 Bibliofarma
 - Matéria sobre a reunião 
com o secretário de Estado 
de Saúde, no dia 5;
 - Matéria sobre a mobilização 
parlamentar a favor da ampliação 
do farmacêutico no SUS, no dia 22;
 - Matéria sobre o início 
das inscrições para o 13º 
CFBMG, no dia 30.

•	 Redação BH News
 - Entrevista sobre os 
medicamentos radioterápicos 
de uso residencial, no dia 5;
 - Entrevista sobre automedicação 
no inverno, no dia 18.

Impulsionando as 
Análises Clínicas

As Análises Clínicas, setor fundamental para a promoção 
e recuperação da saúde, têm acumulado importantes 
conquistas no último ano. A mais recente aconteceu 
em julho, no Rio de Janeiro, e trata do lançamento da 
Frente Parlamentar em Defesa das Análises Clínicas. 
Pela primeira vez, teremos parlamentares federais 
empenhados em trabalhar pela revisão da tabela do SUS 
e pela desoneração dos laboratórios, demandas que nós, 
do setor, apresentávamos há mais de 20 anos.

Também estamos sob os efeitos da Lei 13.003/14, 
que finalmente estipula as regras que passam a reger 
os contratos com as operadoras de planos de saúde e 
os laboratórios. Em vigor desde o final do ano passado, 
essa Lei, enfim, torna mais justa a relação comercial, 
diminuindo o abismo que havia entre os planos de saúde 
e os laboratórios.

Se por um lado a nova legislação põe fim a uma era em 
que só os planos de saúde ganhavam, por outro ela faz 
crescer a responsabilidade dos laboratórios sobre os 
serviços que presta. Terá destaque o estabelecimento 
que primar por uma gestão eficiente. O próprio Fator 
de Qualidade será um dos critérios para o reajuste de 
preços. Portanto, investir na acreditação, neste momento, 
é o melhor caminho para garantir dias melhores em um 
futuro próximo.

Para fazer com que estas reflexões cheguem ao maior 
número de farmacêuticos possível, o CRF/MG, com o 
apoio do SindLab e da Sociedade Brasileira de Análises 
Clínicas em Minas Gerais, tem percorrido várias regiões 
do Estado com diversos fóruns e oficinas no último ano. 

Promovemos debates em Juiz de Fora, no mês de maio; 
Montes Claros, em abril; Uberlândia e Belo Horizonte, 
em março; e em São Lourenço, no mês de agosto do 
ano passado. O interesse e a participação dos colegas 
reforçam a importância desses eventos, os quais 
continuaremos a promover até o fim do nosso mandato à 
frente da diretoria do CRF/MG.

O trabalho sério, ético e responsável, que tem sido 
a marca da nossa gestão à frente do segundo maior 
Conselho de Farmácia do País, certamente renderá 
frutos duradouros. É assim que pretendemos continuar 
trabalhando: consolidando parcerias produtivas e 
focadas exclusivamente no fortalecimento da profissão.

Vanderlei Machado
Presidente
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Gestão

Propostas de fortalecimento da assistência 
farmacêutica nas mãos do secretário de Saúde

O secretário Estadual de Saúde, Fausto Pereira 
dos Santos, e o superintendente de Assistência 
Farmacêutica, Homero Cláudio Rocha Souza Filho, 
receberam das mãos dos diretores do CRF/MG 
propostas concretas de fortalecimento da assistência 
farmacêutica no Estado. O encontro ocorreu no dia 3 
de junho, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

A reunião foi uma continuação do trabalho iniciado 
em agosto do ano passado com o então candidato 
ao Governo de Minas, Fernando Pimentel. Na 
oportunidade, foram apresentadas sugestões 
para a reestruturação da política estadual de 
medicamentos e a promoção de maior inserção 
do farmacêutico no sistema de saúde. Agora, com 
o secretário, as propostas foram destrinchadas de 
maneira a facilitar a sua implementação a curto, 
médio e longo prazo.

Entre as propostas estão a suplementação da 
contrapartida das tabelas de procedimentos de 
diagnósticos laboratoriais e do componente básico 
da assistência farmacêutica; a inserção de códigos 
de procedimentos na tabela SIA-SUS de atividades 
farmacêuticas como a fitoterapia, acupuntura, etc; a 
redução da alíquota do ICMS para medicamentos de 
doenças crônicas e degenerativas; a adequação do 
plano estadual de vigilância em saúde à legislação 

Secretário Fausto Pereira (ao centro) foi receptivo às 
sugestões apresentadas pelo CRF/MG

vigente; e a restruturação da política estadual de medicamentos 
no sistema prisional, com efetiva assistência farmacêutica 
incluída na equipe mínima de profissionais da saúde respon-
sável pelo atendimento e famacoterapia destes pacientes.

“Algumas medidas que apresentamos têm pouca comple-
xidade e baixo impacto financeiro. Nestes casos, o Conselho 
está à disposição para ajudar a viabilizar a sua implantação 
imediata, se este for o interesse da Secretaria de Saúde. 
Algumas outras medidas vão exigir mais articulação política 
e análise financeira por parte de outras secretarias. Mas 
confiamos que, se executadas, levarão mais qualidade de vida 
a todos os mineiros”, destacou o diretor do CRF/MG, Marcos 
Luiz de Carvalho, que é farmacêutico da rede pública de saúde 
de Ponte Nova.

Após ouvir atentamente cada proposta, o secretário Fausto 
Pereira reafirmou o interesse em estabelecer novas parcerias 
com o CRF/MG. “Queremos participar de todas as iniciativas 
do Conselho que forem para melhorar a performance dos 
nossos servidores e a capacidade de intervenção deles junto 
à população. Pela capilaridade do Conselho em Minas Gerais e 
a relação que ele tem com os farmacêuticos, temos certeza de 
que serão excelentes parceiros na revisão da Política Estadual 
de Assistência Farmacêutica”, afirmou o secretário.

O presidente Vanderlei Machado lembrou que já estão sendo 
feitas ações conjuntas entre o CRF/MG e a SAF/SES-MG 
desde o início do ano, com o objetivo de melhor preparar os 
farmacêuticos para as suas atividades cotidianas. “Já estamos 
em contato com o nosso colega Homero, na SAF, para acertar a 
promoção de novas atividades de capacitação para os colegas 
que atuam na saúde pública. Uma delas será a participação no 
13º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, que 
será realizado em agosto, com programação específica para 
os profissionais desta área”, anunciou Vanderlei Machado.

O superintendente Homero Souza Filho confirmou o alinha-
mento que tem sido feito com o CRF/MG e reafirmou o interesse 
na parceria. “As propostas que o Conselho está apresen-

Presidente Vanderlei Machado apresentou os detalhes das 
propostas entregues durante a campanha eleitoral 2014

Então candidato a governador, Fernando Pimentel, iniciou a 
aproximação com o CRF/MG no dia 29 de agosto

tando vêm ao encontro dos interesses do Estado. 
Se queremos descentralizar as ações no Governo, 
aumentando o protagonismo dos municípios, vamos 
precisar muito do apoio dos farmacêuticos em cada 
cidade. E o Conselho tem sido um grande parceiro 
neste sentido”, reforçou Homero.

Ao agradecer o secretário de Saúde pela disponi-
bilidade da reunião, o diretor Arthur Maia Amaral 
destacou a importância da aproximação das duas 
entidades. “Sabemos das dificuldades que o Governo 
tem enfrentado, principalmente na área da saúde, 
mas temos certeza de que o governador Pimentel 
e a sua equipe têm plenas condições de reverter 
essas situações. Nossa categoria está ansiosa pelas 
mudanças e confiante de que serão novos tempos 
para Minas Gerais”.

Além dos diretores, o CRF/MG foi representado pelo 
assessor de diretoria, Alisson Brandão, a gerente de 
Fiscalização, Érika Nolli, e a assessora jurídica, Daniela 
Miranda. O prefeito de Turvolândia, Elivelto Carvalho 
que é farmacêutico, também participou da reunião.

O presidente Vanderlei Machado e o diretor Marcos Luiz 
de Carvalho participaram da assinatura do decreto que 
cria os Fóruns Regionais. O evento, realizado no auditório 
da Cidade Administrativa, no dia 9 de junho, marca o 
início oficial do programa que está sendo desenvolvido 
em todo o Estado para descentralizar o governo a partir 
da participação popular. 

Segundo o governador Fernando Pimentel, o objetivo é 
“ouvir para governar”. “Parece simples, mas isso nunca 
tinha acontecido antes em Minas Gerais. Queremos 
ouvir a cada um de forma diferente, de acordo com 
cada demanda. Por isso os fóruns vão ser regionali-
zados, passando por 17 regiões. Queremos de volta o 
sentimento de pertencimento do mineiro. Minas não 
tem um dono, Minas é de propriedade do povo de Minas 
Gerais”, declarou. 

A proposta é criar espaços para reunir a sociedade civil 
e representantes dos governos estadual e municipal com 
o objetivo de debater, em conjunto, as ações prioritárias 
para cada território do Estado. Para participar, basta 
acessar o site www.forunsregionais.mg.gov.br e fazer a 
inscrição nos eventos. O calendário de ações também 
está disponível neste endereço eletrônico. 

O presidente do CRF/MG parabenizou a iniciativa do governo. 
“Toda gestão que se diz participativa deve se dedicar a 
ouvir o que desejam as pessoas que ela representa. É o 
que temos feito desde 
que assumimos nosso 
mandato  aqu i ,  no 
Conselho de Farmácia. 
O governador já sai 
na frente ao propor 
e estruturar esses 
modelos de discussão”, 
e l o g i o u  Va n d e r l e i 
Machado.

CRF/MG apoia a criação 
dos Fóruns Regionais

Governador assinou o decreto dos 
Fóruns Regionais no dia 9 de junho

Crédito: Divulgação Governo de Minas
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Audiência pública discute 
propostas para a saúde em Minas
O diretor tesoureiro Marcos Luiz de Carvalho representou 
o CRF/MG em audiência pública convocada pela 
Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais. O encontro, no dia 27 de maio, teve o objetivo 
de ouvir os conselhos regionais de saúde para colher 
sugestões que possam ajudar no fortalecimento da 
saúde pública no Estado.

O presidente da Comissão, deputado Arlen Santiago, 
presidiu a audiência ao lado dos parlamentares Doutor 
Jean Freire, Glaycon Franco, Ricardo Faria e Antônio 
Jorge. Além do Conselho de Farmácia, participaram 
também os conselhos de Odontologia, Educação Física, 
Biomedicina, e Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Na abertura dos trabalhos, o deputado Arlen Santiago 
reforçou a importância das discussões. “97% dos 
hospitais de Minas estão sucateados e desabastecidos. 
As prefeituras da grande BH estão destinando mais de 
20% dos recursos da saúde para manter as portas da 
urgência e emergência abertas. Por isso, faltam recursos 
para a atenção básica. Se, por exemplo, não cuidarmos 
dos nossos hipertensos e não dispensarmos correta-
mente os medicamentos, estaremos cultivando ainda 
mais doentes e lotando cada vez mais os leitos de casos 
emergenciais. Precisamos unir as classes para solucionar 
esses problemas, que são de todos nós”, explicou.

Após as falas iniciais, a palavra foi transferida aos 
representantes de conselhos e entidades de saúde. 
Em nome dos farmacêuticos mineiros, Marcos Luiz de 
Carvalho sugeriu algumas mudanças que, de acordo 
com ele, contribuiriam significativamente para o avanço 
da saúde pública no Estado. “Não adianta a inserção 
de recursos exorbitantes à saúde se não qualificarmos 
a gestão destes recursos. Gastos com a judicialização, 
por exemplo, poderiam ser diminuídos com a criação 
de câmaras de conciliação para qualificar e racionalizar 
essa demanda”. Diretor Marcos Carvalho (à esquerda) defendeu melhorias na assistência farmacêutica

Conselheira Andréa Reis e diretor Marcos Carvalho apresentaram os 
principais desafios da Rede ao superintendente Homero Souza

O diretor também defendeu reajustes na tabela do SUS, 
especialmente na área de Análises Clínicas, que estão 
sem aumento considerável há mais de 20 anos. Reivin-
dicou, ainda, mais inserção das Práticas Integrativas e 
Complementares, com a ampliação de códigos na tabela, 
que permitam os profissionais farmacêuticos habilitados 
a ampliar o acesso da população a esses procedimentos. 
Sobre o programa Farmácia de Minas, Marcos Luiz 
enfatizou que “para se evitar a precariedade do vínculo 
e garantir a fixação do profissional em quaisquer dos 
municípios, por menor que seja, a essência do projeto deve 
ser resgatada, valorizando-se o profissional farmacêutico 
e provendo à população esse serviço de qualidade”.

A tabela do SUS também foi alvo de críticas pelo deputado 
Antônio Jorge. Segundo ele, a baixa remuneração faz 
com que os profissionais driblem as especificações e 
acabem fazendo procedimentos mais caros, às vezes, 
sem necessidade. “Nenhum modelo de saúde conseguiu 
avançar usando a remuneração por tabela. Devemos fazer 
a remuneração por obrigação sanitária e por integralidade 
do trabalho dos profissionais, através da responsabilidade 
de fazer o trabalho de saúde com dignidade, e não por 
produção. O problema é que os governos não assumem 
sair da tabela, pois sabem dos custos altos de se alterar 
esse padrão”, afirmou o deputado, ex-secretário de Estado 
de Saúde de 2010 a 2014.

Gestão

Associação de Farmacêuticos propõe 
melhorias à Farmácia de Minas

O superintendente de Assistência Farmacêutica, Homero Souza 
Filho, recebeu da presidente da Associação dos Farmacêuticos da 
Rede Farmácia de Minas (AFARF), Andréa Reis Pereira, e do diretor 
do CRF/MG, Marcos Luiz de Carvalho, um diagnóstico dos principais 
problemas enfrentados pelos farmacêuticos da Rede. O documento, 
entregue durante reunião realizada no dia 4 de maio, apresenta 
propostas para a solução de vários dos desafios identificados.

“Nossa intenção é colaborar para o fortalecimento da Rede e a 
melhor maneira de fazermos isso é enfrentar as fragilidades do 
sistema”, destacou Andréa, que também é conselheira regional do 
CRF/MG. Segundo ela, o documento foi construído com a contri-
buição de profissionais que atuam na linha de frente do programa 
com o objetivo de fortalecê-lo em todo o Estado.

As principais dificuldades apresentadas estão relacionadas à infraes-
trutura e operacionalização das unidades, logística de distribuição de 
medicamentos, desabastecimento de vários itens, falta de previsão 
do repasse e reajuste do incentivo financeiro destinado à fixação do 
profissional, e dificuldades de acesso e uso do Sigaf, programa usado 
para fazer os pedidos e gerenciamento do estoque de medicamentos.

O superintendente ouviu cada um dos questionamentos e reconheceu 
que algumas mudanças são urgentes. “Nós sabemos que os 
problemas existem e estamos empenhando todos os nossos esforços 
para resolver o que consideramos ser o maior deles: o desabasteci-

mento de medicamentos. Temos que encher 
as prateleiras de novo”, ressaltou. Segundo 
Homero Filho, foi feita uma licitação na 
primeira quinzena de maio para a compra 
dos itens faltantes, e a expectativa é que 
toda a distribuição esteja regularizada até o 
final de junho.

Homero Filho agradeceu a contribuição 
dada pela Associação e prometeu estudar 
a viabilidade de implantação das outras 
propostas. “Agradecemos o cuidado da 
AFARF e nos comprometemos a priorizar 
o que tem mais impacto para a população 
e para o trabalhador”, afirmou Homero 
Souza Filho. Ele lembrou que a intenção do 
atual governo é construir coletivamente as 
políticas estaduais, inclusive a de assistência 
farmacêutica.

“Não se faz política do gabinete. Precisamos 
superar os modelos de ver ticalização 
adotados na SAF até então. A gente entende 
que a realidade só é transformada a partir 
da observação de quem está lá. Por isso a 
contribuição que os farmacêuticos da Rede 
estão dando é tão valiosa”, agradeceu o 
superintendente.

Para o diretor Marcos Luiz de Carvalho, a 
reunião foi bastante produtiva. “Como diretor, 
já estive outras vezes na SAF para alertar 
sobre as dificuldades que os farmacêuticos 
enfrentavam no programa, já que muitas 
delas eram relatadas ao Conselho. A Superin-
tendência tem nos ouvido e mostrado 
interesse em acolher as manifestações. 
Todos ganham com isso, principalmente a 
sociedade”, afirmou.
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Gestão

Justiça mantém autuações
 por falta de farmacêutico

Não importa se é público ou privado. Se um 
estabelecimento dispensa medicamentos, tem 
que ter farmacêutico responsável técnico durante 
todo o horário de funcionamento. Este é o entendi-
mento da Justiça Federal de Minas Gerais, que, 
em maio, concedeu duas sentenças favoráveis ao 
CRF/MG contra os municípios de Brumadinho e 
Resende Costa.

Ambas as sentenças foram proferidas pela juíza 
Federal Sônia Diniz Viana, da 6ª Vara. A ação 
movida pela Prefeitura de Brumadinho pedia a 
suspensão das multas lavradas pelo CRF/MG 
durante as fiscalizações feitas em cinco postos 
de saúde da cidade, todos funcionando sem a 
presença de farmacêutico responsável técnico. No 
processo, o município alegou que a presença de 
farmacêutico nas unidades básicas de saúde (UBS) 
não é obrigatória porque não se tratam de estabe-
lecimentos comerciais. E que os hospitais da rede 
pública e as UBS funcionam sob a responsabi-
lidade de médicos que se encontram presentes 
durante todo o horário de funcionamento.

Presença obrigatória também no Norte de Minas

Farmácia tem que ter farmacêutico o tempo todo
Com base na Lei Federal 13.021/2014, o juiz federal Cláudio José 
Coelho Costa, da 12ª Vara, proferiu sentença reconhecendo o direito 
do CRF/MG de fiscalizar a Drogaria Araújo S/A. A decisão teve origem 
no mandado de segurança proposto pela rede de drogarias em 
setembro de 2014 com o objetivo de suspender as autuações feitas 
pelo Conselho em seus estabelecimentos. 

A solicitação da empresa tinha como embasamento uma decisão 
proveniente do TJMG em 2009, mas foi negada pelo magistrado em 
primeira instância, que considerou que o contexto atual se difere 
daquele no qual a liminar na Justiça Estadual foi concedida. 

Em seu relato, a juíza questiona os argumentos apresentados 
pela Prefeitura afirmando que o conceito de saúde se desdobra 
em ações que almejem não apenas o atendimento médico 
imediato e direto, mas também a adoção de medidas que 
proporcionem adequadas condições de atendimento, incluindo 
o acondicionamento de medicamentos e a sua distribuição para 
a população. Segundo ela, a Lei 5991/73, que rege o controle 
sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, também é aplicável ao serviço civil e 
militar da administração direta e indireta, da União, dos Estados 
e dos Municípios.

“O fato de o dispensário de medicamentos do Posto de Saúde 
Municipal fornecer medicamentos industrializados não implica 
na desnecessidade de responsável técnico inscrito junto ao 
CRF/MG. Os medicamentos exigem efetiva vigilância em todas 
as suas etapas de produção, armazenagem e distribuição, 
gratuita ou não, de modo a aferir e garantir eficácia, segurança 
e uso racional pela sociedade. Nessa toada, é necessário um 
profissional que detenha conhecimentos e seja o responsável 
técnico pela segurança e boas práticas de armazenagem dos 
medicamentos”, relata a juíza.

Na ação movida pelo município de Resende Costa, a Prefeitura 
também pedia a nulidade das autuações pelo mesmo motivo, 
sugerindo que dispensários de medicamentos, por não serem 
estabelecimentos comerciais, não precisam de assistência 
farmacêutica. Na sentença, a juíza foi além, indicando que o 
argumento lesa o princípio da igualdade. “Não se pode exigir que 
apenas os estabelecimentos farmacêuticos da iniciativa privada 
se submetam a tal fiscalização. Interpretar a Lei 5991/73 no 
sentido de que a mesma somente se aplica às farmácias e 
drogarias comerciais fere frontalmente o Princípio da igualdade. 
A exigência do profissional farmacêutico se aplica tanto para os 
estabelecimentos privados quanto para os públicos. O forneci-
mento de medicamentos a título gratuito não afasta a atividade 
como de estabelecimento farmacêutico”, conforme relata o 
julgamento da magistrada.

Da mesma forma, em ação proposta pelo município de Catuji, no Vale do Mucuri, no dia 9 de outubro do ano passado, o juiz 
Paulo Máximo de Castro Cabacinha, da Subseção Judiciária de Teófilo Otoni, seguiu a linha da juíza Sônia Viana e concedeu 
mais uma vitória ao CRF/MG. Em sua sentença, o magistrado manteve os 13 autos de infração lavrados pelos fiscais do 
Conselho desde 2007, oito pela ausência de farmacêutico responsáveis técnicos nos postos de saúde municipais e cinco contra o 
laboratório de Análises Clínicas, que também estava funcionando sem a devida assistência farmacêutica. Na ação, a Prefeitura 
de Catuji afirmou que houve abuso pela quantidade de autos lavrados e informou que o município não tem condições de arcar 
com as despesas extras.

O juiz Paulo Máximo de Castro Cabacinha rejeitou as argumentações alegando que, antes do início das autuações, havia uma 
farmacêutica prestando assistência em nome do município. “Se existem 13 autos de infração, todos instruídos com processo 
administrativo de fiscalização, assegurados o contraditório e a ampla defesa, a mera indicação de carência do município não 
se mostra plausível, pois deveria atender à regularização da atividade assim que houve a primeira fiscalização. Se antes havia 
o zelo pela manutenção de farmacêutico, deveria a Administração Municipal manter em seus quadros farmacêutico, com o 
objetivo de atender aos comandos legais”.

Na sentença, o juiz afirma, ainda, que o CRF/MG tem competência concorrente com os órgãos de fiscalização sanitária 
estaduais para fiscalizar o cumprimento, pelas farmácias e drogarias, das exigências legais a que estão sujeitas. Segundo ele, 
cada qual deve atuar na área pertinente à sua atividade, cabendo ao âmbito estadual o licenciamento e a fiscalização sanitária 
das drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, assim como a fiscalizalização da permanência do técnico responsável no 
estabelecimento, durante todo o expediente. “Enquanto o estabelecimento farmacêutico, público ou privado, não possuir em 
seu quadro pessoal responsável técnico para lhe dar assistência, estará sujeito à aplicação de multa toda vez que houver uma 
fiscalização”.

Como o município não apresentou recurso para as instâncias superiores, a sentença já está transitada em julgada, ou seja, 
não cabe mais recurso. O vice-presidente Claudiney Ferreira comemorou os resultados obtidos na Justiça. “Infelizmente, 
ainda há por parte de muitos municípios o entendimento de que dispensários de medicamentos não necessitam de assistência 
farmacêutica. Lutamos firmemente contra isso e agora temos a nosso favor a Lei 13.021/2014, que extingue de vez esse 
argumento. Vamos continuar fiscalizando e autuando todos os estabelecimentos que se recusarem a manter farmacêuticos em 
seus quadros, contrariando o que determina a Lei e impondo riscos à saúde das pessoas”, afirmou.

Segundo ele, o pedido de mandato de 
segurança contra o CRF/MG foi, inclusive, 
feito após a publicação da nova lei. “Afere-se, 
ainda, que a ação constitucional foi ajuizada 
em 24/09/2014 e que em 11/08/2014 foi 
publicada a Lei nº 13.021, que exige expres-
samente, para funcionamento das farmácias 
de qualquer natureza, dentre outros, ‘ter a 
presença de farmacêutico durante todo o 
horário de funcionamento’ (cf.art. 6º, inciso I)”, 
relatou o juiz.
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Comissões Assessoras

Cobef: Minas apresenta proposta 
de novas Diretrizes Curriculares

De 10 a 12 de junho, lideranças farmacêuticas, 
professores universitários e acadêmicos se reuniram 
em Salvador, Bahia, no Congresso Brasileiro de 
Educação Farmacêutica (Cobef). Organizado pelo CFF 
e a Associação Brasileira de Educação Farmacêutica 
(Abef), o evento teve como principal objetivo discutir as 
Diretrizes Nacionais Curriculares (DCN) para a graduação 
em Farmácia, que há 13 anos não passam por nenhuma 
revisão. 

O CRF/MG foi representado pelo vice-presidente 
Claudiney Ferreira, o assessor Alisson Brandão e os 
integrantes da Comissão Assessora de Ensino, todos 
professores universitários. Além de demonstrar os 
resultados dos seis fóruns regionais realizados em 
Minas, em fevereiro e março, o grupo apresentou uma 
proposta completa para as novas DCN.

“Minas Gerais sediou o primeiro curso de Farmácia do 
Brasil e tem experiência na formação de farmacêuticos 
de excelência. São 59 cursos da área em atividade, em 
um Estado com 853 municípios. Conhecemos muito 
bem a dinâmica do ensino farmacêutico e as dificul-
dades enfrentadas em cada região, através dos fóruns 
regionais realizados. Por meio de seus resultados, 
construímos uma nova proposta de Diretriz Curricular, 
robusta e completa”, destacou Claudiney.

Antes de ser apresentado na Cobef, o documento mineiro 
foi protocolado no CFF, no início de junho. Segundo o 
vice-presidente, a intenção do CRF/MG foi apresentar 
um ponto de partida consistente para a revisão das DCN. 
“Nós, de Minas, que já estávamos alinhados em relação 
às mudanças que almejamos, decidimos nos antecipar e 
levamos a proposta completa”, explicou. Segundo ele, a 
Abef e o CFF vão instituir um grupo técnico para redigir 
as novas propostas a partir do modelo apresentado pela 
equipe de Minas Gerais. 

De acordo com o coordenador da Comissão de Ensino do 
CRF/MG, Waldemar de Paula Júnior, para que as novas 
diretrizes dos cursos de Farmácia sejam implantadas, 
muitas discussões ainda são necessárias. Mas ele acredita 
que o resultado vai melhorar a inserção do egresso nos 
serviços de saúde e aumentar a valorização do profissional.

Waldemar, que é coordenador do curso de Farmácia das 
Faculdades Santo Agostinho, de Montes Claros, defendeu 
ainda a criação de políticas públicas que contemplem de 
maneira mais efetiva os serviços farmacêuticos. “Para 
isso, os profissionais devem estar mais preparados, reafir-
mando a importância das instituições de ensino neste 
contexto”, concluiu.

A s propostas mineiras def inem os pr inc íp ios , 
fundamentos, condições e procedimentos da formação de 
farmacêuticos, organização, desenvolvimento e avaliação 
dos projetos pedagógicos dos cursos de Farmácia para 
aplicação em âmbito nacional.

Estruturação do Projeto Pedagógico
As propostas apresentadas pelo CRF/MG definem que o 
projeto pedagógico deve ser construído coletivamente, com 
a participação efetiva de toda a comunidade acadêmica, 
observando as demandas e expectativas regionais. Para 
tanto, o projeto precisa ser centrado no aluno como sujeito 
da aprendizagem e apoiado no docente como facilitador e 
mediador do processo; utilizar metodologias que privilegiem 
a participação ativa do aluno na construção do conheci-
mento e na integração entre os conteúdos, garantindo 
a indissociabilidade do ensino, pesquisa, extensão e 
inovação; estabelecer como foco central o cuidado ao 
paciente, os medicamentos e os outros produtos para a 
saúde; propiciar o aprendizado de conteúdos das ciências 
humanas e sociais como eixo transversal; viabilizar cenários 
de ensino/aprendizagem multiprofissional, em especial nas 

Novas competências do profissional farmacêutico
As competências apresentadas nas DCN tratam da capacidade de integrar e aplicar conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores, considerando o contexto para a tomada de decisão na solução de 
problemas. As propostas de Minas Gerais foram divididas por áreas, as quais estão descritas abaixo:

Integrantes da Comissão Assessora de Ensino 
representaram o CRF/MG no Cobef

INvEStIGAção, ANálISE CRítICA E DIFUSão DA INFoRMAção: 
•  Viabilizar que as fontes de informação sejam suficientes 
e apropriadas para a prática diária, assim como estabelecer 
estratégias de busca de informações mais comuns;
•  Selecionar, interpretar, processar e disseminar a informação;
•  Aplicar a informação na prática diária;
•  Realizar pesquisas científicas.

PRoMoção Do USo RACIoNAl, ótIMo E 
SEGURo DE MEDICAMENtoS: 
•  Realizar anamnese;
•  Analisar a prescrição do ponto de vista técnico 
e legal e obter o histórico do paciente para 
subsidiar a tomada de decisão em saúde;
•  Recomendar mudanças necessárias na terapêutica;
•  Documentar o atendimento;
•  Educar o paciente/família/comunidade;
•  Acompanhar e avaliar a farmacoterapia;
•  Avaliar as necessidades de cuidados em 
saúde paciente/família/comunidade;
•  Realizar atividades de promoção de saúde;
•  Contribuir para a saúde coletiva e preventiva.

PlANEjAMENto E GEStão 
•  Conduzir suas atividades profissionais dentro da 
missão e princípios do seu local de trabalho;
•  Realizar organização, gestão e auditoria de serviços e negócios;
•  Prevenir e resolver problemas no 
desenvolvimento da prática diária;
•  Garantir um ambiente seguro e saudável de trabalho;
•  Supervisionar e desenvolver recursos humanos;
•  Criar condições de inovação e empreendedorismo 
para a melhoria da prática diária.

CoMUNICAção, ColABoRAção E AUto-GEStão: 
•  Construir e manter relações de trabalho;
•  Resolver problemas e questões interpessoais;
•  Comunicar-se efetivamente;
•  Colaborar com os outros membros da equipe de saúde;
•  Planejar a carreira profissional;
•  Comprometer-se com a continuidade 
do desenvolvimento profissional.

RESPoNSABIlIDADE étICA, lEGAl E PRoFISSIoNAl: 
•  Atuar em conformidade à legislação 
e normas técnicas vigentes;
•  Garantir os direitos do paciente, incluindo 
privacidade e confidencialidade;
•  Respeitar as diversidades cultural, étnica 
e ambiental no exercício profissional;
•  Comunicar-se pela Língua Brasileira de Sinais;
•  Contribuir para a saúde coletiva e preventiva.

ANálISES ClíNICAS E toxIColóGICAS: 
•  Realizar e interpretar análises 
laboratoriais de amostras biológicas;
•  Entender os processos tecnológicos relacionados com 
análises clínicas, avaliando desde o seu desenvolvimento, 
aplicabilidade e benefícios para a saúde;
•  Informar e orientar paciente/família/comunidade e 
profissionais de saúde sobre análises laboratoriais.

PRoCESSoS DE PRoDUção DE MEDICAMENtoS, 
CoSMétICoS E INSUMoS: 
•  Atender as boas práticas de produção de 
medicamentos e produtos para a saúde, assim 
como estabelecer o seu registro, prazo de 
validade e informações técnicas para a bula.

unidades de saúde dos três níveis de atenção pertencentes 
ao SUS; e promover a interação ativa do aluno com usuários e 
profissionais de saúde. 

As propostas também defendem a ampliação da carga horária 
total do curso para, no mínimo, 5.500 horas, 1.500 a mais 
que o regulamentado atualmente. E que o estágio curricular 
deverá contemplar as áreas de análises clínicas e/ou toxico-
lógicas, medicamentos e práticas integradas em serviços 
públicos ou privados de cuidados diretos ao paciente, com 
carga horária de pelo menos 30% do total do curso.

O projeto pedagógico também deve estar de acordo com 
as resoluções do CFF na sua integralidade, devendo ser 
acompanhado, monitorado e avaliado permanentemente 
pelos conselhos federal e regionais de Farmácia.



 tem 
presença de farmacêutico

A cidade de Congonhas recebeu, no dia 30 de maio, o 
projeto Ação Global. Idealizado pelo Serviço Social da 
Indústria (SESI) e pela Rede Globo, a iniciativa presta 
serviços gratuitos à população. Este ano, o CRF/MG 
participou da campanha pela primeira vez. A instituição 
contou com um estande, no qual farmacêuticos 
prestaram mais de 120 atendimentos à população. O 
evento integrou o calendário das ações pelo Uso Racional 
de Medicamentos, desenvolvido em maio e junho, em 18 
cidades do Estado.

O presidente Vanderlei Machado compareceu à ação, 
realizada das 9h às 16h, na Romaria de Congonhas. 
Segundo ele, é importante a inserção do farmacêutico 
em eventos multiprofissionais, principalmente quando se 
tratam de ações sociais de alcance nacional. “Assim, a 
população pode se sentir cada vez mais próxima de nós, 
profissionais da saúde, e usufruir do serviço de qualidade 
que podemos prestar, o que também traz mais valori-
zação e reconhecimento”, afirmou.

A aposentada Miriam de Souza compareceu ao estande 
do CRF/MG para tirar dúvidas sobre a sua pressão 
arterial. Ela toma medicamentos e costuma sentir 
sonolência pelas manhãs. “A farmacêutica me explicou 
que os mesmos sintomas de pressão alta podem ser os 
da baixa, então tenho que tomar cuidado. Fiz exames no 
cardiologista, mas é importante controlar e acompanhar 
sempre para evitar algum problema maior. Também 
recebi a orientação de primeiro descobrir a causa para 
tratar direito o que eu tenho, não só os sintomas”, disse.

As orientações foram prestadas pelos farmacêuticos 
Ana Carolina Caiafa, Cibele Freitas, Cynthia Dela Cruz, 
Fernando Calais, Letícia Freitas e Maria Cláudia Faria.

Parceria
A parceria com o SESI no projeto Ação Global é resultado 
do trabalho de intensificação das ações do CRF/MG para 
incentivar a responsabilidade social, com o objetivo de 
inserir cada vez mais o farmacêutico nas ações voltadas 
à população. O Ação Global é desenvolvido em vários 
municípios brasileiros há 20 anos e presta serviços 
gratuitos, mas nunca tinha contado com a participação 
direta de farmacêuticos. 

O CRF/MG manifestou interesse em participar do projeto 
e, em uma reunião realizada no dia 17 de março, com a 
coordenadora da Área de Saúde do SESI, Priscilla Salves, 
foi firmada a parceria e a participação do Conselho. 
“Ficamos bastante satisfeitos com a parceria e reafir-
mamos o nosso interesse em participar das próximas 
atividades”, destacou o presidente Vanderlei Machado.

Mais de 120 pessoas foram atendidas no estande do CRF/MG no evento

Farmacêuticos mineiros prestaram orientação pela primeira vez no Ação Global

QUE FARMACÊUTICO VOCÊ QUER SER
DAQUI A CINCO OU DEZ ANOS?

O QUE PRECISA MUDAR PARA ATENDER
    AS NOVAS EXIGÊNCIAS DO MERCADO?

Venha descobrir quais 
são os novos caminhos 

para o farmacêutico 
no evento que já se
consolidou como um 

dos mais importantes 
do setor no País.

Responsabilidade Social
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Programação
27/08
Seminário: Hemostasis and Cancer

Palestra: Perfil Lipídico: Novas Diretrizes e a 
utilização do Teste Laboratorial Remoto (TLR)

Curso: Interpretação do Hemograma Automatizado, 
Controle de Qualidade e Boas Práticas na 
Hematologia: Discussão de Casos Clínicos - Parte 01

28/08
Palestra: Contratualização

Palestra: Análises do Líquido Seminal

Palestra: Como Tratar as Reclamações dos 
Pacientes no Laboratório de Análises Clínicas

Curso: Interpretação do Hemograma Automatizado, 
Controle de Qualidade e Boas Práticas na 
Hematologia: Discussão de Casos Clínicos - Parte 02

29/08
Mini Curso: Perfil do Laboratório Clínico em Medicina 
Estética, Esportiva, Endócrina e Nutróloga

Mini Curso: Multi-resistência Bacteriana

InscrIções abertas
www.crfmg.org.br/congresso

27/08
Mesa Redonda: Política Estadual de Assistência 
Farmacêutica

Mesa Redonda: O Papel dos Laboratórios Oficiais na 
Atenção à Saúde

Palestra: Insulinoterapia na Atenção Primária a Saúde

28/08
Mesa Redonda: Direito à Saúde: Novos Caminhos da 
Judicialização no Estado de Minas Gerais

Mesa Redonda: Estratégias para Aquisição de 
Medicamentos no Sistema Único de Saúde

Palestra: Biossimilares - Estamos Preparados?

29/08
Mesa Redonda: Protocolos Assistenciais da SES e a 
interface com a Assistência Farmacêutica

Palestra: O Cuidado Farmacêutico no contexto da 
Assistência Farmacêutica de Minas Gerais

Mesa Redonda: Projetos Exitosos em Cuidado 
Farmacêutico

Palestra: É o fim da hepatite C? Nova Era de 
Tratamento com as Terapias Orais

saúde coletIva 

PrátIcas IntegratIvas comPlementares 

27/08
Mesa Redonda: Empreendedorismo 
Farmacêutico em Plantas Medicinais

Mini Curso: Sala de Atendimentos e Prescrição 
Farmacêutica em Plantas Medicinais e Fitoterapia

28/08
Curso: Atuação Clínica do Profissional 
Farmacêutico em Floralterapia

29/08
Curso: Prescrição e Cuidados 
Farmacêuticos em Homeopatia

29/08
Mesa Redonda: Farmácia Clínica e 
Atenção Farmacêutica em Oncologia

Mini Conferência: Serviços em Oncologia

Mini Conferência: Protocolos e Gestão

Mesa Redonda: Perspectivas e Certificações

FarmácIa oncológIca 

27/08
Curso: Estou no Caminho Certo? Do Conflito 
Profissional à Realização Pessoal

29/08
Curso: Gestão Estratégica para Farmacêuticos

gestão e emPreendedorIsmo 

27/08
Mini Curso: Assistência Farmacêutica 
em Cosmetologia: Avaliação e Conduta 
diante de Efeitos Adversos

Mini Curso: Orientações na Dispensação 
de Suplementos Alimentares

28/08
Curso: Prescrição Farmacêutica de Ativos 
nos Tratamentos de Doenças de Pele

29/08
Curso: Gestão e Controle da Qualidade: Quesito 
Obrigatório para o Sucesso da Farmácia Magistral

FarmácIa magIstral 

28/08
Mesa Redonda: Fiscalização Sanitária 
na Indústria de Cosméticos

Mini Curso: Ações da Vigilância Sanitária no 
Combate de Medicamentos Falsificados e 
Irregulares: Uma abordagem teórico-prática

29/08 
Mini Curso: O papel do Farmacêutico na Pesquisa e 
Inovação de Cosméticos: Desafios e Oportunidades

27/08
Mini Curso: Bioequivalência Farmacêutica

Mini Curso: As Dimensões da Farmacopeia 
Brasileira na Indústria Farmacêutica

FarmácIa IndustrIal

27/08
Curso: Farmácia Clínica: Como eu faço

28/08
Palestra: Bases para Interpretação de Exames 
Laboratoriais na Farmácia Hospitalar

Palestra: Biofármacos x Biossimilares e 
suas Utilizações no Âmbito Hospitalar

Mini Curso: Indicadores de Desempenho 
em Farmácia Clínica

FarmácIa HosPItalar 

27/08
Curso: Noções de Semiologia e Cuidado Farmacêutico

28/08
Curso: Raciocínio Clínico e Tomada de 
Decisão em Farmacoterapia: Atuação do 
Farmacêutico no Cuidado ao Paciente

29/08
Palestra: Desafio da Prestação de Informação 
de Qualidade para os Pacientes e População: 
Estratégias Práticas e Gratuitas

Palestra: Papel do Farmacêutico no Controle 
Glicêmico do Paciente Diabético

Mini Curso: Farmacologia Empregada na 
Gerontologia: Efeitos Benéficos e Maléficos

FarmácIa clínIca 

28/08
Mini Curso: Oficina de Educadores da Área Clínica: 
Práticas Pedagógicas de Ensino Ativo e sua Avaliação

Mini Curso: Relatos de Experiências Exitosas

educação FarmacêutIca 

28/08
Palestra: Monitoramento Interno e Externo 
de Qualidade em Citologia Clínica

Palestra: Citologia Mamária

Palestra: Estudo de Casos de Citologia Ginecológica

cItologIa clínIca

análIses clínIcas



A campanha que alerta sobre os riscos da automedicação colocou novamente 
o farmacêutico em evidência na mídia. Além das dezenas de veiculações feitas 
durante a programação da Rádio Itatiaia, com destaque para as inserções durante 
as transmissões da Copa América, as mobilizações nas ruas renderam 61 inserções 
espontâneas em veículos de comunicação importantes do Estado.

Para o vice-presidente Claudiney Ferreira, o farmacêutico tem se consolidado 
como fonte da imprensa quando o assunto é medicamento. “Estamos cada dia 
mais inseridos nos veículos de comunicação para falar sobre saúde. Esse espaço é 
fundamental para conscientização do público, que passa a ver o farmacêutico como 
um profissional acessível e único capacitado para dar orientações seguras sobre 
essas substâncias”, explicou.

Farmacêutico na imprensa

Vice-presidente Claudiney Ferreira em 
entrevista à TV Bandeirantes, em BH

Farmacêutica Angelita Melo falou 
à TV Candidés, em Divinópolis

A rádio CBN entrevistou a assessora técnica 
Danyella Domingues, em Belo Horizonte

Assessor Alisson Brandão em entrevista 
à EPTV Sul de Minas, em Varginha

Em Caratinga, o fiscal Emerson Fracalossi 
falou para as TVs e rádios locais

Fiscal Alexandre Leal em entrevista 
à NTV, em Patos de Minas

Em Patos de Minas, o fiscal Julian Costa 
gravou entrevista para a rádio Clube

O fiscal Leonardo Corrêa foi entrevistado 
pela TV Atividade, em Muriaé

A TV Geraes, em Montes Claros, entrevistou 
o tesoureiro Marcos Luiz de Carvalho 

O presidente Vanderlei Machado concedeu 
entrevista à TV UFOP, em Ouro PretoCampanha do CRF/MG alerta sobre os riscos da automedicação e 

reforça a importância do farmacêutico na promoção da saúde

No Brasil, tomar medicamentos por conta própria 
ou sem orientação é uma prática comum, 
principalmente quando se trata de descon-
fortos cotidianos, como dores de cabeça, azia, 
ou má digestão. O uso indiscriminado dessas 
substâncias continua no topo da lista como causa 
de intoxicações no País, de acordo com o Sistema 
Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 
(Sinitox). Os últimos registros divulgados pelo 
instituto retratam 27.008 casos de intoxicação 
medicamentosa em 2012, o que corresponde a 
27,27% do total de ocorrências no ano.

Com o objetivo de alertar a população mineira sobre os riscos 
da automedicação, o CRF/MG realizou, durante os meses de 
maio e junho, a terceira edição da Campanha pelo Uso Racional 
de Medicamentos. Com o tema “No caminho da saúde, o 
farmacêutico é parada obrigatória”, as peças desenvolvidas 
apresentaram ao público, de forma lúdica e educativa, como o 
farmacêutico pode ajudar na recuperação e promoção da saúde. 

Na semana de lançamento do projeto, que contou com mobili-
zações de 4 a 8 de maio, em Belo Horizonte, foi montado um 
circuito interativo no saguão do terminal rodoviário, onde o público 
pôde seguir o percurso e descobrir as etapas seguras para a 
recuperação da saúde após um mal-estar ou enfermidade. 

Para o presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, mais que 
conscientizar sobre o uso correto dos medicamentos, a campanha 
deste ano buscou mostrar à população o farmacêutico como 
o profissional de saúde mais próximo e disponível a ajudar. 
“Dizendo não à automedicação, orientamos o público a confiar 
no farmacêutico e a procurá-lo sempre que sentir um mal-estar 
ou desconforto e antes de utilizar qualquer medicamento. Somos 
autoridade no assunto e devemos nos apropriar dessa função 
perante a sociedade”, ressaltou.

Durante os dois meses da campanha, foram distribuídos mais de 
25 mil folhetos informativos. O material utilizado está disponível 
para download no site do Conselho para os farmacêuticos que 
quiserem reproduzir em seus estabelecimentos ou em ações em 
seus municípios.

A campanha também teve grande repercussão nas redes 
sociais. As peças digitais sobre o uso correto de medicamentos 
alcançaram 2260 curtidas e 1834 compartilhamentos na página 
oficial do CRF/MG no Facebook (www.facebook.com/crfminas). De 
acordo com as ferramentas de gerenciamento da rede social, o 
alcance total da campanha foi de 169.515 visualizações.

No caminho da saúde, 
o farmacêutico é parada obrigatória!

O projeto de 2015 apontou as etapas seguras para a 
recuperação da saúde, reforçando o papel do farmacêutico

Um circuito interativo foi montado no saguão da rodoviária de BH 
durante cinco dias, marcando o início da campanha no Estado

25 mil 
folhetos informativos 

foram distribuídos
durante a campanha 

27 mil 
pessoas foram
intoxicadas por

medicamentos no
Brasil, em 2012

169 mil 
foi o número de 
visualizações da 
campanha nas 
redes sociais

Em destaque
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Em destaque

As mobilizações de atendimento ao público foram expandidas para outras 
cidades do Estado. Com o apoio das secretarias de Saúde, Vigilâncias Sanitárias 
e instituições de ensino superior, o CRF/MG percorreu 17 cidades mineiras 
levando orientação sobre o uso racional de medicamentos e reforçando a 
importância do farmacêutico na promoção da saúde. Profissionais e acadêmicos 
das cidades de Belo Horizonte, Varginha, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Viçosa, 
Muriaé, Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, Caratinga, Congonhas, 
Montes Claros, Uberlândia, Patos de Minas, Ouro Preto, Divinópolis e Ponte Nova 
prestaram serviços de saúde ao público.

O diretor Marcos Luiz de Carvalho afirmou que as ações sociais são importantes 
também para o fortalecimento da profissão. “O contato direto com a população 
reforça o papel do farmacêutico na promoção da saúde. Ao receber orientação 
de qualidade, o paciente passa a nos reconhecer e nos valorizar como o profis-
sional do medicamento”, destacou. 

Ouro Preto 

Em Patos de Minas, no dia 09 de junho, 
as faculdades FPM e Unipam trabalharam 
em conjunto para promover a saúde de 

quem passou pela Praça do Coreto

Patos de Minas

Congonhas

Durante o projeto Ação Global, no dia 
30 de maio, farmacêuticos orientaram 
a população de Congonhas sobre o 

uso correto de medicamentos

Caratinga

Profissionais e alunos da UNEC Caratinga 
se mobilizaram para atender o público do 

bairro Esperança no dia 12 de junho

Poços de Caldas

Farmacêuticos e alunos da Faculdade Pitágoras, 
de Poços de Caldas, alertaram o público sobre os 
riscos da automedicação, no dia 14 de maio, com 

apoio da Secretaria de Saúde do Município

Ponte Nova

Encerrando a campanha, professores e 
alunos da faculdade Dinâmica orientaram a 

população de Ponte Nova sobre o uso correto 
de medicamentos, no dia 18 de junho

Pouso Alegre

A Farmácia Municipal de Pouso Alegre mobilizou 
farmacêuticos para orientarem o público no dia 
15 de maio. O evento também contou com a 

participação de professores e alunos da Univás

Divinópolis

Em Divinópolis, professores e alunos da 
UFSJ e Pitágoras trabalharam em conjunto 

para atender quem passou pela Praça 
do Santuário, no dia 17 de junho

Uberlândia

Em Uberlândia, professores e alunos da Unitri 
esclareceram as dúvidas do público sobre 

medicamentos, no dia 08 de junho, contando 
com o apoio do legislativo municipal

Varginha
A mobilização em Varginha, no dia 13 de maio, 
aconteceu no calçadão principal, contando com 
o apoio da Secretaria de Saúde e participação 
de professores e alunos da Unifenas

Governador Valadares

A ação em Governador Valadares, no 
dia 28 de maio, contou com o apoio 

da AFGV, e participação de professores 
e alunos da UFJF – GV e Univale 

Viçosa

Farmacêuticos da Assistência Farmacêutica do 
Município, professores e alunos da Univiçosa 
esclareceram dúvidas sobre medicamentos 

no dia 20 de maio, em Viçosa

Ipatinga

No dia 27 de maio, a faculdade Pitágoras de 
Ipatinga mobilizou seus professores e alunos 

contra a automedicação. O evento contou com o 
apoio das Visas de Ipatinga e Coronel Fabriciano

Juiz de Fora

Com o apoio da Visa Municipal, profissionais e 
alunos de farmácia das faculdades UFJF, Suprema 

e Unipac orientaram os pacientes do PAM 
Marechal de Juiz de Fora, no dia 22 de maio

Montes Claros

Com o apoio da Asfarnor, professores e 
alunos das faculdades Santo Agostinho, 
Fasi e Funorte se mobilizaram em prol da 
saúde da população, no dia 02 de junho

Muriaé

No dia 21 de maio, a Asfarmur e a Faminas 
realizaram a ação na Praça João Pinheiro, 
onde farmacêuticos e alunos prestaram 

serviços de saúde ao público 

De 04 a 08 de maio, quem passou pela Rodoviária 
de BH recebeu orientação de farmacêuticos e 
acadêmicos das faculdades Faminas, Newton, 

Nova Faculdade, Pitágoras, UFMG e Una

Belo Horizonte

Minas 
consciente

Os serviços de orientação também 
foram realizados na praça do bairro 

Bauxita. O evento contou com o apoio 
do Centro Acadêmico José Badini

No dia 15 de junho, a ação aconteceu em 
duas praças da cidade de Ouro Preto. Na 
foto, farmacêuticos e alunos da UFOP se 
mobilizam na histórica Praça Tiradentes



início

nunca se
automedique!

CONFIE!
o farmacêutico

é quem
mais entende 
do assunto.

o farmacêutico é 
habilitadoa prescrever 

alguns medicamentos.

não deixe sua 
saúde para

depois.

procure
novamente o

farmacêutico.

confira a 
prescrição.

fique 
atento ao
seu corpo.

continue o
tratamento!

seja
cuidadoso!

seja
cuidadoso!

fique 
de olho 

no relógio!

não perca
tempo.

ao melhorar,
continue
cuidando
da saúde.

Farmácia
Retorne à farmácia e 

converse com o farmacêutico. 
Ele irá orientá-lo sobre os 

cuidados que você deve ter 
para que sua saúde seja 

completamente restaurada.

Alcóol e
medicamento 
não combinam.

Sendo possível, o 
farmacêutico poderá 
prescrever um medicamento 
de venda livre. Caso você 
já tenha receita médica, 
apresente-a ao farmacêutico. 
Ele vai orientá-lo a utilizar 
o medicamento de forma 
segura e eficaz.

Quando sentir um mal-estar 
ou desconforto físico e antes 
de tomar qualquer 
medicamento, procure o 
profissional de saúde mais 
próximo de você: 
o farmacêutico.

Conte ao farmacêutico o que 
está sentindo, se já utiliza 
algum medicamento, 
vitamina, chá ou suplemento, 
e se já teve reações alérgicas 
ou intoxicação. É importante 
também contar se está 
grávida ou amamentando. 
O farmacêutico irá fazer sua 
avaliação e recomendar o 
melhor caminho a seguir.

Quando os sintomas puderem 
significar alguma doença ou 
em casos especiais de saúde, 
o farmacêutico irá direcioná-lo 
para atendimento médico.

Antes de sair da farmácia, 
tenha certeza de que entendeu 
a forma correta de utilizar o 
medicamento e suas possíveis 
reações adversas e interações 
com outras substâncias. Tire 
todas as suas dúvidas com o 
farmacêutico e anote o telefone 
da farmácia para que possa ligar 
caso precise.

Em casa, guarde os medicamentos fora 
do alcance de crianças e animais, longe 
do calor e ao abrigo da luz e umidade. 
Conserve-os na embalagem original, pois ela 
informa o nome do medicamento, o lote e seu 
prazo de validade. Cozinha e banheiro não são 
locais para guardar medicamentos!

Após a consulta, tente ler o que está escrito na 
receita. Caso não consiga, peça ao médico para 
reescrevê-la. A receita deve informar o nome da 
substância, a dose, a forma do medicamento, o 
horário da administração e o tempo de duração do 
tratamento. Nunca aceite uma receita ilegível ou 
sem o nome e o número do CRM do médico.

Tome seus medicamentos com água. 
A ingestão de leite ou bebidas açucaradas 
pode diminuir ou até impedir a ação do 
medicamento no organismo. Respeite os 
horários e doses prescritos e nunca faça 
alterações por contra própria. Não 
fragmente ou dissolva os comprimidos.

Caso perceba reações 
alérgicas ou qualquer 
sintoma inesperado, 
comunique imediatamente 
o médico e o farmacêutico.

Se tiver dúvidas, 
entre em contato
com o farmacêutico.

Siga o tratamento
de acordo com as 
orientações e não 
utilize bebidas 
alcoólicas nesse 
período, pois podem 
levar a efeitos 
indesejados graves, 
inclusive com risco 
de morte. 

Em alguns dias, seu 
organismo deverá 
reagir e você vai se 
sentir melhor. Mas, 
atenção! Nunca 
interrompa o uso dos 
medicamentos por 
conta própria! 
Continue o 
tratamento até o fim. 
Se os sintomas 
persistirem, procure 
atendimento médico.

Ao fim do tratamento, podem 
sobrar alguns medicamentos. 
Não os entregue a outras 
pessoas. Lembre-se: cada 
organismo responde de uma 
maneira às substâncias, e o que 
foi bom pra você pode fazer mal 
à saúde dos outros.

Junte os medicamentos que não 
serão utilizados ou vencidos e 
leve a um posto de coleta 
credenciado pela Vigilância 
Sanitária de seu município. 
Existem também farmácias com 
programas de recolhimento de 
medicamentos.

No folheto distribuído na Campanha pelo Uso Racional de Medicamentos 
de 2015, a população foi convidada a percorrer o caminho seguro para 
a promoção e recuperação da saúde, descobrindo que o farmacêutico é 

fundamental nesse processo.

Em destaque
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Em destaque

“Trabalho aqui na Rodoviária e havia 
participado também da ação no ano 
passado, mas estou aqui de novo para 
aprová-la mais uma vez! A campanha 
incentiva as pessoas a se preocuparem com 
a saúde e alerta o tanto que o farmacêutico 
é importante, tanto quanto o médico.”
Dilza de Fátima Alves
Funcionária da BH Trans

“Podemos perceber a alegria no olhar das 
pessoas ao receberem as informações mais 
básicas sobre medicamentos. Acho que a 
campanha tem dois pontos muito positivos: 
a abordagem direta ao usuário, que recebe 
orientação de qualidade do farmacêutico, e 
a amplitude do alcance por meio da mídia, 
que mostra o farmacêutico como profissional 
mais capacitado sobre o assunto.” 
Fernando Amaral Calais
Farmacêutico de Muriaé-MG

“A ação foi importante não só para 
conscientizar a população, mas também 
como valorização do profissional. A 
partir do momento que ações como essa 
contam com a parceria do Conselho, a 
categoria fica mais próxima da entidade 
e se sente parte do projeto. Isso traz 
visibilidade não só para a campanha em 
si, mas para o farmacêutico, que passa a 
mostrar a que veio para a população”.
Yula Merola
Coordenadora do curso de Farmácia da 
Faculdade Pitágoras Poços de Caldas

“Gostaria de parabenizar o CRF/MG e as 
escolas de Farmácia por essa iniciativa 
fantástica, que traz a aproximação do 
público ao profissional. Afinal, a população 
é a nossa meta, já que buscamos atender 
da melhor maneira possível para cada 
vez mais melhorar seu bem-estar”.
Antônio Américo Pedroso
Delegado aposentado da Polícia Federal

“Apesar de trabalhar em drogaria, nunca tive 
a oportunidade de atender um público tão 
grande como o que passou pela campanha pelo 
uso racional de medicamentos na Rodoviária. 
As dúvidas são variadas, o que ajuda no 
desenvolvimento do nosso conhecimento. Foi 
muito gratificante fazer parte da ação, me senti 
útil para a sociedade sabendo que posso ajudar”.
Daisy Kelly Silva
Estudante de Farmácia da Faculdade 
Pitágoras-BH - 7º período

“Tomo meus remédios duas vezes ao dia e sei que 
não posso ficar sem eles. Mas às vezes, na correria, 
acabo atrasando o horário de tomá-los. Vim a 
Ponte Nova fazer compras e vi a campanha aqui 
na praça. Descobri o que já imaginava: minha 
pressão estava um pouco alta. Achei interessante, 
agora sei que posso contar com o farmacêutico para 
acompanhar meu tratamento para hipertensão”.
Nilda Lopes de Souza
Autônoma

“Sei que o ideal é não tomar remédios 
por conta própria. Há pouco tempo, fui 
ao médico fazer um check up e descobri 
que minha pressão estava alta. Passei 
a tomar medicamentos e agora sei 
que posso fazer o acompanhamento 
junto ao farmacêutico”.
Ivone Simão
Doméstica

“Escutei na rádio Itatiaia sobre a campanha 
e, como já viria à Rodoviária para comprar 
passagens para uma viagem, aproveitei 
para verificar a pressão arterial e tirar 
algumas dúvidas sobre medicamentos. A 
pressão está ótima e agora tenho certeza 
de como devo utilizar os remédios que 
tomo sempre, valeu a pena participar”.
Marcelina Jacinta de Jesus
Aposentada

“No corre-corre da vida, como trabalho 
na rua, acabo tomando remédio sem 
orientação. Mas, depois da campanha, 
entendo que preciso melhorar. Agora, vou 
procurar o médico e o farmacêutico antes 
de tomar qualquer medicamento, pois 
descobri que os riscos são muito altos.”
João Marciano Oliveira
Trabalhador autônomo

“Vi o movimento no calçadão e 
vim aferir minha pressão. Tomo 
remédio todo dia, sem saltar nenhum 
comprimido. Acho que esse é o segredo 
para mantê-la controlada: seguir 
o tratamento corretamente e fazer 
acompanhamento médico sempre”.
Maria Dalva Paiva
Aposentada

“Meu avô ouviu na rádio que ia ter essa ação, e ele 
lembrou de mim. Vim aqui hoje para ajudar, porque 
acredito que essa é a obrigação do profissional da saúde. 
Seja essa ajuda através de uma informação, atenção ou o 
próprio cuidado. Vim com muitas expectativas para essa 
campanha, mas quando cheguei aqui e comecei a fazer os 
atendimentos, minhas expectativas foram ultrapassadas. 
Ajudei tanta gente, e até mesmo fui ajudado, porque 
quando a gente lida com o público, aprendemos também, 
porque cada um traz consigo uma bagagem diferente, 
um caso diferente, e isso também nos ensina”.
Wesley Leopoldo Baião
Estudante – UNA – 6° período

A PALAVRA É SUAA PALAVRA É SUA

Ilustrações: Gabriel Gonçalves
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Justiça confirma atuação do 

farmacêutico na saúde estética

*

 

O juiz Victor Cretella Passos Silva, da 17ª Vara da Seção 
Judiciária do Distrito Federal, deu ganho de causa ao CFF 
e confirmou, em sentença do dia 30 de junho, a atuação 
do farmacêutico na saúde estética. A ação foi movida pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM), que questionava 
a legalidade da Resolução 573/13, do CFF, normativa 
que regulamenta esta área de atuação na profissão 
farmacêutica.

O juiz acatou todos os argumentos técnicos e jurídicos 
apresentados pelo CFF, contestando a tese do CFM de 
que os procedimentos descritos na Resolução seriam 
invasivos, e por isso, privativos dos médicos. De acordo com 
o magistrado, “as técnicas de natureza estética e recursos 
terapêuticos que a Resolução considerou passíveis de serem 
executados pelo farmacêutico não me parecem constituir, 
sob qualquer prisma de análise, procedimentos invasivos 
típicos, passíveis de atingir órgãos internos”. Na sentença, 
o juiz afirma ainda que não vislumbra “qualquer conflito de 
normas, e muito menos crise de legalidade ou excesso de 
poder regulamentar”. 

O magistrado esclarece que, no campo da estética, a 
identificação dos procedimentos invasivos, ou seja, das 
intervenções para fins estéticos que atinjam órgãos internos 
é que demarca a área de atuação exclusiva dos médicos. Ele 
afirma que os procedimentos que excedem a esse âmbito, a 
depender da hipótese, podem ser operados por profissionais 
de saúde de formação variada. 

Na sentença, o magistrado também utilizou um parecer 
em que o Ministério Público Federal (MPF) considera 
improcedente a ação movida pelo CFM para o mesmo fim. 
No entendimento do MPF, o “Decreto 85.878/81 elenca 
rol de atribuições privativas dos profissionais farmacêu-
ticos, sem enunciar proibição relativa ao exercício de 
outras atividades correlatas, para as quais, eventualmente, 
possam ser aproveitados conhecimentos adquiridos com 
a capacidade profissional adquirida na área do conheci-

mento de que se trata, a exemplo da estética. No 
que respeita aos demais dispositivos da Resolução, 
que definem incumbências do farmacêutico quando 
no exercício da responsabilidade técnica em estabe-
lecimentos de saúde estética, tais encontram-se em 
consonância com o permissivo da alínea H do inciso 
I do artigo 2º do Decreto 85.878/81, pelo que isento 
de irregularidade.”

Resolução 573/13
A Resolução 573/13 regulamenta a saúde estética 
como área de atuação do farmacêutico e permite 
que o profissional possa ser responsável técnico 
por estabelecimentos nos quais se utilizam técnicas 
de natureza estética e recursos terapêuticos para 
fins estéticos, desde que não haja a prática de 
intervenções de cirurgia plástica. A Resolução 
apresenta como técnicas de natureza estética e 
recursos terapêuticos passíveis de serem executados 
pelo farmacêutico em estabelecimentos de saúde 
estética as seguintes atividades: avaliação, definição 
dos procedimentos e estratégias, acompanhamento 
e evolução estética; cosmetoterapia; eletroterapia; 
iontoforese; laserterapia; luz intensa pulsada; 
peelings químicos e mecânicos; radiofreqüência 
estética; e sonoforese (ultrassom estético).

* Com informações do CFF.

* Com informações do CFF.

O plenário do CFF regulamentou a atuação 
do farmacêutico na floralterapia. A Resolução 
611/15 foi publicada no Diário Oficial da 
União, no dia 29 de maio. Segundo a proposta 
elaborada pelo Grupo de Trabalho sobre 
Homeopatia, os profissionais que compro-
varem que já têm experiência na área, com 
a apresentação de termo de consentimento 
de atendimento a pelo menos dez pacientes, 
em um prazo de 360 dias a partir da data de 
publicação da resolução, poderão requerer o 
reconhecimento aos seus respectivos CRFs.

Do contrário, somente poderá atuar na área o 
farmacêutico que seja egresso de programa 
de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, 
reconhecido pelo MEC, ou de curso livre com 
carga horária mínima de 180 horas.

Antes do Conselho Federal de Farmácia, 
outros conselhos profissionais já tinham 
regulamentado a atuação de seus inscritos 
na floralterapia, como o de Odontologia. De acordo com a integrante 
do Grupo Técnico sobre Florais, Karen Denez, a regulamentação 
representa o reconhecimento e a profissionalização dos farmacêu-
ticos especialistas na área perante os seus pares e a sociedade. 
“Essa resolução muda completamente a forma como serei encarada 
pelos meus pacientes. Ela representa respeito e valorização para 
nós, que trabalhamos com essa terapia”, comentou a farmacêutica, 
que tem 20 anos de experiência na área. Ela vai abordar o assunto 
no 13º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais.

“A valorização do farmacêutico como detentor do conhecimento 
técnico sobre medicamentos e outras terapias preventivas e curativas 
é uma prioridade do CFF nesta gestão. E a instrumentalização desses 
profissionais, para que possam angariar cada vez mais respeito e o 
reconhecimento por parte da sociedade é uma forma de o plenário 
do Conselho contribuir com uma visibilidade cada vez maior de nossa 
profissão”, destacou o presidente do CFF, Walter Jorge João.

Floralterapia
A floralterapia começou a ser estudada na década de 1930, pelo 
médico bacteriologista Edward Bach, também homeopata, membro 
do Royal College of Physicians, e diplomado em Saúde Pública em 
Cambridge. Os resultados positivos obtidos com o sistema Floral 
de Bach estimularam pesquisadores do mundo todo a desenvolver 
outros sistemas florais. Atualmente, a floralterapia é amplamente 
aceita e aplicada em mais de 70 países, inclusive no Brasil. A 

partir de 2006, com a publicação da Portaria GM/
MS 971, que aprova a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares, alguns estados 
e municípios passaram a adotar políticas e a 
instituir resoluções relacionadas a estas práticas, 
com a inclusão da floralterapia.

CFF regulamenta
a floralterapia*
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As Análises Clínicas contam, agora, com uma Frente 
Parlamentar composta por mais de 100 deputados e 
senadores para defender os interesses do setor no Legislativo 
Federal. A Frente foi anunciada no dia 22 de junho, durante 
o 42º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, no Rio 
de Janeiro. O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, 
que atua no setor há mais de 40 anos, estava presente e 
comemorou o lançamento. “Há muitos anos as Análises 
Clínicas padeciam com a falta de apoio. Nós, do setor, 
temos muita esperança de que agora consigamos corrigir as 
distorções que têm prejudicado o nosso trabalho ao longo do 
tempo”, afirmou o presidente.

A nova Frente Parlamentar vai trabalhar prioritariamente pela 
revisão da tabela do SUS e pela desoneração dos laboratórios 
de Análises Clínicas. O grupo será liderado pelo deputado 
Ronaldo Nogueira, que afirmou esperar que o número de 
parlamentares integrantes chegue a 200. O lançamento 
oficial da Frente na Câmara dos Deputados em agosto.

A Frente foi articulada pelo ex-presidente da Sociedade 
Brasileira de Análises Clínicas, Irineu Grinberg. Segundo 
ele, os laboratórios têm de 25% a 30% de seu faturamento 
mensal comprometido com mais de dez tributos diferentes. 
“O Congresso Nacional será de fundamental importância para 
revertermos essa situação que tanto penaliza o segmento.”

Lançada Frente Parlamentar 
em Defesa das Análises Clínicas*

* Com informações do CFF e do CRF/SP

Foto: Yosikazu Maeda

Lançamento foi articulado pela SBAC e ocorreu durante o 
42o Congresso Brasileiro de Análises Clínicas

realizar a dispensação de medicamentos da 
forma correta. Ele também pode contribuir para 
a economia do Município, que precisará arcar 
menos com judicialização desnecessária, intoxi-
cações medicamentosas e também na hora da 
compra de medicamentos para as unidades. 
Podemos auxiliar desde a elaboração do edital 
até a efetiva participação perante o processo 
licitatório. A contratação de farmacêuticos não é 
gasto, é investimento”, afirmou.

O deputado Leonardo Quintão é integrante da 
Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da 
Câmara dos Deputados, na qual o PL aguardava 
deliberação, e foi sensível à solicitação do CRF/MG, 
votando favoravelmente à proposta.

Em março, os representantes do CRF/MG já 
haviam entregado ao deputado federal Ivan 
Valente (PSOL), que é suplente na CCJC, uma 
série de propostas para melhorar o acesso da 
população à assistência farmacêutica, entre elas 
a solicitação de andamento do PL 4135/2012. 
Agora, o Conselho de Minas vai continuar mobili-
zando outros parlamentares da Comissão para 
se posicionarem em favor da inserção do profis-
sional farmacêutico no SUS.

Sobre o Pl 4135/2012
Apesar de existir exigência legal para a presença 
do farmacêutico em período integral nas 
farmácias e drogarias, independentemente de 
sua natureza jurídica, a inexistência de previsão 
expressa para o setor público tem levado alguns 
gestores a se aproveitarem dessa lacuna para 
abrir mão do profissional farmacêutico.

Para evitar as brechas legais, o PL busca alterar o 
texto da Lei nº 8080, acrescentando o artigo 19-V: 
“Os serviços de saúde do SUS que disponham de 
farmácia ou dispensário de medicamentos são 
obrigatoriamente sujeitos à assistência técnica 
prestada por profissional farmacêutico inscrito no 
respectivo Conselho Regional de Farmácia”.

Por mais farmacêutico no SUS*

Apoio também em Minas

Pl que prevê a obrigatoriedade do farmacêutico no SUS é aprovado pela Comissão de 
Finanças e tributação da Câmara dos Deputados e está a um passo de se tornar lei

A presença obrigatória do farmacêutico nas farmácias e drogarias 
públicas, e nos dispensários de medicamentos está prestes de 
se tornar lei. É que o Projeto de Lei (PL) 4135/2012, de autoria 
da senadora e farmacêutica Vanessa Grazziotin, foi aprovado na 
Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, 
no dia 1º de julho. A proposta tramita em regime de prioridade e em 
caráter conclusivo, o que dispensa a deliberação do Plenário. Para ir 
à sanção presidencial, depende, apenas, da aprovação da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

O PL altera a Lei 8080/1990. Ele já tinha sido aprovado, por 
unanimidade, na Comissão de Seguridade Social e Família no 
dia 20 de março de 2013. A proposta voltou à pauta no dia 20 
de maio de 2015, quando o relator Junior Marreca apresentou 
parecer no qual considera que não há implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou despesa públicas. A 
votação chegou a ser marcada duas vezes de lá para cá, mas só 
ocorreu, de fato, no dia 1º de julho. A expectativa do Conselho 
Federal de Farmácia e das entidades farmacêuticas de todo o 
País é que o PL seja aprovado, também, na CCJC.

“Por unanimidade, a gente reconhece a profissão do farmacêutico. 
Tiramos a oportunidade de um vigia ou um técnico entregar o 
medicamento e demos à população o direito à dispensação 
por um profissional competente. É um grande investimento e a 

O CRF/MG também participou das mobilizações a favor da 
aprovação do PL 4135/2012. O diretor-tesoureiro, Marcos Luiz de 
Carvalho, e o assessor de diretoria, Alisson Brandão, reuniram-se 
com o deputado federal Leonardo Quintão (PMDB), no dia 22 de 
junho, para pedir apoio ao PL.

Na reunião, o diretor Marcos Luiz exaltou a importância da 
presença do farmacêutico no sistema público para a atenção à 
população e economia de gastos ligados à saúde. “O farmacêutico 
é agente de promoção à saúde e o profissional capacitado para 

profissão farmacêutica irá crescer muito em todo 
o Brasil”, afirmou o deputado Junior Marreca, na 
ocasião da aprovação do PL na CFT.

Durante todo es se tempo,  a  Comis são 
Parlamentar do CFF ajudou a fornecer aos 
deputados as informações que demonstram a 
importância da aprovação do PL 4135/2012. De 
acordo com o levantamento feito pela Comissão 
Parlamentar, 90% dos municípios apresentam 
problemas na gestão de recursos ou serviços 
de assistência farmacêutica. Em 71% dos 
municípios, foi constatada falta de controle ou 
deficiência de estoque. Condições inadequadas 
de armazenamento foram observadas em 90% 
das cidades, e a falta de medicamentos foi 
detectada em 24%.

De acordo com o CFF, entre os diversos 
problemas que poderão ser minimizados com 
a presença obrigatória do farmacêutico nas 
unidades de saúde pública está, também, a 
judicialização na assistência farmacêutica, que 
compromete consideravelmente as contas dos 
governos.

Deputado Leonardo Quintão se mostrou 
favorável ao pedido dos farmacêuticos
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Propostas farmacêuticas
Para ajudar na mobilização dos farmacêuticos, o Conselho Federal de Farmácia preparou um material informativo 

que apresenta as propostas que devem ser defendidas nas conferências. o material foi elaborado pelos 
farmacêuticos Francisco Batista júnior e lorena Baía, ambos representantes do CFF no CNS. As propostas são:

•  Estabelecer a carreira única de Estado para todos 
os trabalhadores da saúde como forma de estimular, 
valorizar e garantir a fixação de trabalhadores e a 
assistência integral à saúde, importante diretriz do 
SUS;

•  Garantir que o acesso dos trabalhadores da 
saúde ao SUS seja feito de forma democrática, ou 
seja, por meio de concurso público, com avaliação 
da competência de quem vai servir ao sistema, 
e estabilidade no emprego como mecanismo de 
proteção contra eventuais e possíveis ingerências 
práticas na gestão pública;

•  Defender a profissionalização da gestão pública 
com seus próprios quadros, a partir de critérios 
pré-estabelecidos como instrumento de valorização 
da sua força de trabalho, bem como de combater o 
fisiologismo e o patrimonialismo; 

•  Estabelecer as mesas de negociação permanente 
do SUS (nacional, estaduais e municipais), como 
fóruns legítimos de negociação e valorização do 
trabalho; 

•  Combater todas as formas de privatização e de 
terceirização dos serviços na saúde e todas as formas 
de precarização do trabalho; 

•  Garantir a inserção da assistência farmacêutica em 
todos os níveis de atenção à saúde, tanto públicos 
quanto privados, assegurando a participação do 
farmacêutico também como membro da equipe 
multiprofissional mínima da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), com vistas ao trabalho interdisciplinar 
em saúde e à busca da integralidade da atenção, 
tendo a assistência farmacêutica como um princípio 
básico; 

•  Garantir a autonomia administrativa e financeira 
para a organização da assistência farmacêutica 
por meio da criação de coordenações municipais, 
estaduais e nacional específicas, com financiamento 
das três esferas de governo, de forma a assegurar um 
atendimento humanizado e digno aos usuários de 
medicamentos nas farmácias; 

•  Inserir nas ações de assistência farmacêutica 
do SUS o acompanhamento farmacoterapêutico 
realizado pelo farmacêutico como mecanismo de 
acompanhamento e avaliação da terapêutica, em 
particular em grupos de atenção especial à saúde, 
como idosos, crianças, pacientes portadores de 
doenças crônico-degenerativas e transtornos 
mentais, visando o uso racional de medicamentos;

•  Realizar movimentos políticos objetivando a 
ocupação, por farmacêuticos, dos diversos cargos 
de gestão na administração pública, acompanhado 
por um processo simultâneo de formação e educação 
permanentes para esses profissionais em todo o país; 

•  Defender o fortalecimento do SUS com a paulatina 
substituição dos serviços privados contratados 
e conveniados por novos serviços públicos a 
serem inseridos na rede, bem como a ampliação e 
estruturação dos que já existem.

Trabalhadores, prestadores de serviço, gestores e usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) de todo o Brasil estão mobilizados 
para a 15ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), que ocorrerá de 
1 a 4 de dezembro, em Brasília. Realizada a cada quatro anos, a 
CNS, em 2015, tem como tema a “Saúde Pública de Qualidade 
para Cuidar Bem das Pessoas – Direito do Povo Brasileiro”.

Até dezembro, serão promovidas as etapas preparatórias nos 
estados e municípios, a fim de elencar as discussões que serão 
levadas para a 15ª CNS e, consequentemente, definir a agenda 
estratégica para os próximos quatro anos do SUS. Os trabalhos em 
Minas Gerais estão a pleno vapor e o farmacêutico tem sido agente 
fundamental nesse processo. No dia 19 de junho, o Encontro 
Estadual dos Farmacêuticos levantou as contribuições dos profis-
sionais para a Conferência. Realizado no auditório do Sindicato dos 
Farmacêuticos de Minas Gerais (Sinfarmig), o encontro foi baseado 
no resultado das oficinas realizadas no ano passado para identificar 
as potencialidades, fraquezas, oportunidades e ameaças à Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF). 

As conselheiras regionais Rigleia Maria Moreira Lucena e Andréa 
Reis Pereira representaram o CRF/MG nas discussões. As duas 
também defendem os farmacêuticos junto ao Conselho Estadual 
de Saúde, de onde são conselheiras. Para Rigleia Lucena, o cenário 
atual é favorável à união das entidades representativas da profissão 
farmacêutica e isso fortalece a valorização profissional. “Estamos 
tentando e conseguindo ser mais organizados, melhor preparados. 
É importante trabalharmos a base, e é isso que estamos procurando 
fazer nos encontros em que participamos para discutir o futuro da 
profissão no Brasil”, ressaltou a farmacêutica.

Ela classificou como essencial a participação do farmacêutico 
nas conferências de saúde. “A população não sabe o que pode 
ou não pode quando precisa de um medicamento, ela simples-
mente quer. O farmacêutico é quem sabe o que é melhor para a 
população e o que é possível fazer por ela”, defendeu Rigleia.

Acima, conselheiras Andréa Reis Pereira e Rigleia Lucena 
dão a sua contribuição ao processo. Abaixo, as duas 
posam ao lado da diretora do Sinfarmig, Junia Lelis

Andréa Reis também fez um apelo à partici-
pação dos farmacêuticos no controle social do 
SUS. “Não tem como falar do profissional de 
saúde e não incluir o farmacêutico. Os colegas 
devem estar presentes nas conferências para 
que saiam propostas concretas e possíveis de 
serem efetivadas, porque não adianta propor 
várias coisas e só ficar na teoria. A atuação do 
farmacêutico não se encerra na farmácia e a 
categoria está percebendo isso. A situação hoje 
é muito mais favorável do que antes e essa é 
a lógica: a cada ano vamos ficando mais fortes 
se continuarmos lutando por isso”, convocou 
Andréa.
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Como se deu o movimento de construção do SUS?
No início da década de 1990, imediatamente após a aprovação 
da lei orgânica e da regulamentação do SUS, eu colocava as 
minhas preocupações diante do clima de exagerado otimismo 
que se caracterizava alguns setores do movimento social. Sempre 
achei que o mais difícil ainda estava por vir. E foi exatamente 
o que aconteceu. Todas as forças conservadoras [forças 
políticas lideradas por grandes interesses econômicos] que nós 
conseguimos dobrar durante a regulamentação do SUS voltaram 
à cena política e fizeram de tudo para inviabilizá-lo. Fazendo uma 
análise histórica, todos os movimentos foram de desconstrução 
do sistema. Na prática, eu acho que eles conseguiram fazer, no 
SUS, tudo diferente do que deveria ter sido feito, daquilo que foi 
preconizado na sua criação.

o que aconteceu com a mobilização social, aquela que ajudou 
a construir o SUS, mas não sustentou os avanços do sistema ao 
longo dos anos?
Acho que nós cometemos o erro tático de não dialogar com a 
população da maneira como deveríamos. Conseguimos aprovar o 
SUS, mas essa aprovação não se deu com a participação do povo. 
Fizemos a 8ª Conferência e ela foi participativa, é verdade. Mas, 
por mais vitoriosa que tenha sido essa Conferência, e de fato o 
foi, é óbvio que nós não podemos afirmar que ela era o retrato 
da participação da população. Seria leviano da nossa parte. E eu 
acho que isso foi um pecado capital. É óbvio que se analisarmos 
o por que de isso ter acontecido, temos várias explicações. Mas 
a verdade é que aprovamos o SUS sem conversar com o povo 
como deveríamos. Aprovamos, inclusive, sem dialogar com os 

O	instrumento	para	promover	esse	debate	qualificado	
é a Conferência de Saúde?
Este é um dos instrumentos mais impor tantes, 
porque permite, concomitantemente, um processo 
de apoderamento da informação com mobilização 
popular. Se aproveitarmos as conferências de Saúde 
- municipais, estaduais e nacional - e conseguirmos 
educar as pessoas para a mobilização e luta contra 
esse estado de coisas que está aí, será muito bom. 
Estou colocando na condicional porque também temos 
pecado nas conferências. Não temos conseguido fazer 
conferências além das nossas paredes. Temos que 
pegar essas entidades representativas e ir a campo. 
Promover debates, juntar as pessoas, refletir sobre 
o todo com o olhar de cada segmento e depois levar 
essas contribuições para a conferência. Tem segmento 
que pensa que não tem nada a ver com a saúde. O fato 
de você não ser ligado diretamente à saúde de alguma 
forma não lhe desresponsabiliza desse processo de 
construção coletiva. O nosso desafio é trazer para 
dentro desse debate outros setores que têm ficado à 
margem e que são fundamentais nesse processo de 
transformação. Não adianta continuar fazendo grandes 
conferências, com cinco mil pessoas participando de 
debates fundamentais, e não avançar, porque estamos 
no mesmo grupo, com as mesmas entidades de sempre. 

Além da questão da participação social, qual é o 
maior	desafio	das	conferências?
A partir dessa participação popular mais ampliada, nós 
temos que conseguir mudar as posturas do governo, que 
deliberadamente não tem respeitado as decisões das 
conferências. As conferências decidem uma coisa e os 
governos fazem outra. Isso acontece porque nós não 
temos na população uma força para se contrapor a isso. 
O debate é mais político. A Constituição não permite 
que se entre no serviço público sem concurso público, 
por exemplo. Aí vai o STF e diz que é constitucional a 
terceirização da saúde pelas Organizações Sociais. Que 
composição é essa? Como pode o STF dizer que é legal 
você pegar um hospital de Belo Horizonte e entregar 
para uma empresa privada administrar e essa empresa 
contratar quem ela quiser sem concurso? Que legalidade 
é essa? Não adianta a gente se iludir achando que a 
questão é somente jurídica. É jurídica também, mas é 
eminentemente política. É através da mobilização, da 
pressão popular que podemos mudar isso.

Otimista na ação
Francisco Batista júnior* tem duas vaidades: a primeira delas é ser farmacêutico. A outra é ser militante histórico 

do SUS. Ele participou ativamente do movimento que culminou na criação e regulamentação de um dos sistemas de 
saúde mais poderosos do mundo. Hoje, mais de 20 anos depois, o primeiro presidente eleito no Conselho Nacional de 

Saúde, cargo que ocupou duas vezes, segue no trabalho de mobilização popular e de empoderamento dos trabalhadores 
e usuários do SUS. Atual coordenador da Conferência Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, seu Estado natal, 
o	farmacêutico	tem	percorrido	o	Brasil	para	sensibilizar	os	profissionais	sobre	a	importância	do	engajamento	na	

discussão	qualificada	do	SUS.	Francisco	Batista	Júnior	esteve	em	Belo	Horizonte,	no	dia	15	de	maio,	para	falar	sobre	
os	desafios	a	serem	enfrentados	na	defesa	da	assistência	farmacêutica	nesse	contexto.	Ele	não	poupou	críticas	-	e	

se incluiu nelas - aos caminhos que o sistema tomou desde a sua criação. “Faltou participação popular desde o 
início e é complicado exigir essa participação agora”, respondeu, quando questionado sobre a modesta presença 

da população nas conferências de saúde. Mas, resumiu: podemos até ser pessimistas na razão, mas temos que ser 
otimistas	na	ação.	Confira,	abaixo,	a	entrevista	que	o	farmacêutico	concedeu	com	exclusividade	à	Farmácia	Revista.	

* Francisco Batista Júnior é farmacêutico 
graduado pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, com habilitação em 
indústria farmacêutica. É pós-graduado 
em Farmácia pela UFPF. Foi presidente 
do Conselho Nacional de Saúde entre 
novembro de 2006 e fevereiro de 2011, 
e coordenador da 13ª Conferência 
Nacional de Saúde. Atualmente, 
representa o CRF/RN no Conselho 
Estadual de Saúde do RN e coordena a 
8ª Conferência de Saúde do Estado. 

Por que os agentes sociais, aí incluímos o farmacêutico, ainda 
são modestos nessa participação?
Essa responsabilidade é um pouco nossa, dos conselhos de classe, 
federações, sindicatos, associações e instituições de ensino superior. 
Não adianta chegarmos nos estados e municípios para discutir a 
Conferência de Saúde. Os trabalhadores simplesmente não irão. Não 
foram educados para isso. É exatamente isso que o Conselho Federal 
de Farmácia está tentando mudar. Nós decidimos fazer, pela primeira 
vez, uma grande mobilização visando a participação do farmacêutico 
nas conferências de saúde. Para isso, estamos colocando na pauta 
temas que despertem a atenção e a curiosidade dos colegas. Por 
exemplo: as implicações que a Lei 13.021/14 tem na atuação do 
farmacêutico, inclusive na questão da relação do trabalho, contratual 
e salarial. Colocando isso numa convocatória, os farmacêuticos virão. 
Óbvio que não virão na quantidade que esperamos, mas começará um 
processo de reaproximação. 

Qual é a sua expectativa em relação a essas conferências?
Nas últimas conferências, tem havido um clima de ceticismo. As 
pessoas têm, com uma certa razão, achado que estamos perdendo 
tempo. Temos feito grandes conferências que estão ficando cada 
vez piores, porque o governo não obedece e fica por isso mesmo. Eu 
concordo, em parte, com essas avaliações, mas eu não desisto. O 
nosso papel, independente da correlação de forças, independente da 
conjuntura, é fazer a nossa parte. Eu sou pessimista na razão, mas 
otimista na ação. 

movimentos sociais organizados, setores importantes 
da sociedade. Em uma crítica construtiva, a proposta do 
SUS foi elaborada por uma elite pensante que liderou 
esse processo. Uma elite pensante bem intencionada, 
é óbvio, mas não houve uma participação massiva como 
deveria haver. E, com isso, a população não se apropriou. Aí 
começamos a ser atacados por essas forças políticas e não 
tivemos sustentação do outro lado, que era a população. 
Isso inviabilizou os próximos passos do SUS desde então. 

Na sua opinião, de quem é a responsabilidade pela 
morosidade das conquistas no SUS?
Do poder constituído. Dos grandes grupos empresariais 
e do parlamento que representa majoritariamente esses 
grupos. A coisa é tão forte que a população não vê o SUS 
como serviço de saúde preventivo, como deveria ser em 
sua maioria. A população só se identifica como usuária do 
serviço quando ela vai tratar uma doença instalada, seja no 
posto de saúde ou no hospital. Isso já é cultural. Mas, como 
o sistema é conceitualmente poderoso, mesmo com essas 
distorções profundas, o SUS ainda consegue fazer muita 
coisa. Todos os dados mostram que a qualidade de vida do 
brasileiro melhorou muito nos últimos 15 anos. E o principal 
elemento dessa melhora é o SUS, apesar das forças 
contrárias. O nosso grande desafio é conseguir, a partir do 
debate qualificado e com ajuda dos setores importantes da 
população, começar a mexer nesses gargalos e a inverter 
essa lógica. 
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Capacitação profissional

A palavra é sua

“Vim a essa capacitação 
porque reconheço que 

não sei nada dessa parte 
contábil. Nossa formação 
é técnica, não contempla 

nem a metade do que vimos 
nesse curso. Não descarto a 

possibilidade de empreender 
um dia e, para isso, 

preciso saber mais sobre a 
gestão de um negócio.”

Cristiane Neves Guimarães
Farmacêutica de São Vicente de Minas

“Tive uma farmácia 
homeopática por 11 anos. 

Ter entendimento do 
sistema financeiro é muito 

importante. A farmácia 
não é um estabelecimento 

comercial, mas sem a 
uma gestão responsável, 
ela não se viabiliza. Não 

adianta só ter paixão. 
Quem faz um investimento, 

tem que se dedicar.”
Rosa Maria Ribeiro

Farmacêutica de Betim

“O curso foi excelente. Tudo 
o que o palestrante falou 
é o que se vive no dia a 
dia de uma farmácia de 
manipulação. Tenho uma 
farmácia há 25 anos e 
até hoje busco melhorar a 
gestão do meu negócio. Se 
pudesse, fazia só assistência 
farmacêutica, que é a 
minha paixão. Mas, como 
não tem jeito, sempre 
atrás do conhecimento 
na parte gerencial.”

Valéria Bueno
Farmacêutica de Formiga 

Acesse a biblioteca virtual que 
tem centenas de artigos da área da
saúde disponíveis gratuitamente.

www.bibliofarma.com.br

Diabetes

Hipertensão

Oncologia

Saúde Mental

Saúde da mulher

Transplantes

Reumatologia

Farmácia e Drograria

Manipulação

Análises Clínicas

Indústria

Instrumentalizar o farmacêutico sobre as ferramentas essenciais 
à boa gestão de um negócio. Este foi o objetivo do workshop 
realizado no auditório do CRF/MG, em Belo Horizonte, no dia 
30 de maio. O evento, promovido pela Associação Nacional dos 
Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag/MG) e o CRF/MG, reuniu 
cerca de 40 farmacêuticos.

Na oportunidade, o contador José Carlos Sanches Campoí 
apresentou os leões que o empresário brasileiro precisa domar 
todos os dias para manter seus estabelecimentos abertos e 
gerando lucro. “No Brasil, os juros são escandalosos, o sistema 
tributário é obsoleto, os encargos trabalhistas são elevados e as 
fontes de financiamento são restritas. Em meio a tanta dificuldade, 
o que leva alguém a montar e manter uma farmácia de manipu-
lação? Não é só o amor à profissão, é principalmente porque este 
ainda é um estabelecimento que dá lucro. O farmacêutico que é 
proprietário do seu estabelecimento tem que entender que ele 
precisa ser tão farmacêutico quanto empresário, responsável por 
cuidar do seu negócio do início ao fim”, destacou.

Segundo o contador, o amadorismo gerencial é uma das principais 
causas da mortalidade das empresas. “Hoje, a cada 100 
empresas que abrem, 70 morrem até o sexto mês de vida. Isso 
porque os proprietários tomam decisões baseados apenas na 
intuição, equivocam-se nas escolhas rotineiramente e desprezam 

as bases de informação”, elencou. Para José 
Carlos Campoí, a gestão profissional de um 
negócio implica em planejar e controlar as ações 
e resultados. “O dinheiro só faz duas coisas: 
ou entra, ou sai. Se o empresário não entender 
esse fluxo e adotar estratégias para fazer com 
que o dinheiro mais entre do que saia, ele está 
condenado ao fracasso”.

Os farmacêuticos conheceram o ciclo do capital 
de giro, as bases das informações financeiras 
e como funciona um demonstrativo de caixa. 
Com a ajuda do contador, eles fizeram estudos 
práticos e calcularam o comportamento dos 
custos de empresas fictícias. A parte prática 
do curso também analisou os problemas 
relacionados à disparidade de preços existente 
no mercado de manipulação, observando 
formas de enfrentamento e posicionamento. O 
workshop também debateu os critérios para o 
estabelecimento de preços e os mecanismos 
que podem minimizar as perdas com materiais e 
embalagens, entre outras dicas práticas.

“ O dinheiro só 
faz duas coisas: 
ou entra, ou sai. 
Se o empresário 
não entender esse 
fluxo e adotar 
estratégias para 
fazer com que o 
dinheiro mais entre 
do que saia, ele está condenado ao fracasso.”
José Carlos Sanches Campoí - contador

Farmacêuticos de várias cidades do Estado participaram da capacitação no CRF/MG

Os custos em
Farmácia de Manipulação
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No dia 13 de junho, Poços de Caldas 
recebeu a capacitação em Farmácia 
Hospitalar sobre segurança do 
paciente. O curso foi ministrado por 
Elaine Cristina de Oliveira e contou 
com o apoio da Faculdade Pitágoras.

Farmácia Hospitalar 
em Poços de Caldas

No dia 3 de junho, Governador Valadares sediou a capacitação em Estética, ministrada pela 
farmacêutica e assessora técnica do CRF/MG, Danyella Domingues. O curso contou com o apoio 
da UFJF – Campus Governador Valadares, e do curso de farmácia da Faculdade Pitágoras.

Saúde estética em Governador valadares

No dia 30 de maio, a sede do
CRF/MG sediou o workshop em Farmácia 
Magistral, ministrado pelo Prof. Dr. Jose 
Carlos Sanches Campoí. Com o tema 
“Estudo dos Custos em Farmácias com 
Manipulação”, o curso foi dividido em 
três partes e contou com o apoio da 
Anfarmag.

Workshop de Farmácia 
Magistral em Belo Horizonte

No dia 30 de maio, Lavras recebeu a 
capacitação em Farmácia Hospitalar 
sobre segurança do paciente. O 
curso, que abordava assuntos como a 
qualificação do cuidado em saúde, foi 
ministrado por Elaine Cristina de Oliveira, 
e contou com o apoio do Hospital Vaz 
Monteiro.

Farmácia Hospitalar 
em lavras

O CRF/MG, em Uberlândia, sediou, no 
dia 30 de maio, a capacitação em Gestão 
Farmacêutica ministrada pelo psicólogo e 
assessor de Recursos Humanos do
CRF/MG, Bedsen Rocha. O curso teve 
como tema o “Pensamento Estratégico 
como Competência na Profissão 
Farmacêutica”

Gestão Farmacêutica 
em Uberlândia

A sede do CRF/MG recebeu, no dia 29 de maio, a 
oficina “Substituição de Laboratórios”. O evento 
foi uma realização do CRF/MG e do Sindicato dos 
Laboratórios de Minas Gerais. A Oficina discutiu a 
norma da ANS que dispõe sobre a substituição do 
prestador de serviço pela operadora de convênio.

No dia 23 de maio, foi realizado, na cidade de 
Caratinga, o curso sobre Responsabilidade Ética e 
Criminal do Farmacêutico. O curso foi uma parceria 
do CRF/MG com o Centro Universitário de Caratinga 
- UNEC, e foi ministrado pelo delegado da Polícia 
Federal, Adilson Batista Bezerra.

Oficina	“Substituição	de	
laboratórios” em Belo Horizonte

Capacitação sobre medicamentos 
controlados em Caratinga

No dia 27 de junho, a cidade de Manhuaçu sediou 
a capacitação em Farmácia Hospitalar sobre 
segurança do paciente. O curso foi ministrado por 
Elaine Cristina de Oliveira e contou com o apoio 
do curso de farmácia da Faculdade do Futuro.

Farmácia Hospitalar em Manhuaçu

No dia 15 de maio, foi realizada capacitação 
sobre os desafios da assistência farmacêutica 
no SUS. O curso foi ministrado pelo 
farmacêutico Francisco Batista Júnior, 
na sede do CRF/MG, e teve a parceria 
do Conselho Federal de Farmácia.

Saúde Coletiva em 
Belo Horizonte

No dia 15 de maio, foi realizado o VIII 
Fórum de Análises Clínicas de Minas 
Gerais, em Juiz de Fora, Zona da Mata. 
O fórum contou com palestras do 
presidente Vanderlei Machado e do 
delegado da Sociedade Brasileira de 
Análises Clínicas (Sbac) em Minas Gerais, 
Ivonaldo Aristeu Gardingo. 

vIII Fórum de Análises 
Clínicas de Minas Gerais 
em juiz de Fora

A cidade de Ipanema recebeu, no 
dia 16 de maio, a capacitação de 
tema “Interações Medicamentosas”. 
Ministrada pelo professor Rondinelle 
Gomes Pereira, o curso foi realizado 
em parceria com a Associação dos 
Farmacêuticos de Ipanema e região.

Farmácia Comunitária 
em Ipanema 

Ponte Nova sediou, no dia 16 de maio, a capacitação em Gestão Farmacêutica, 
ministrada pelo psicólogo e assessor de Recursos Humanos do CRF/MG, Bedsen 
Rocha. O curso teve como tema o “Pensamento estratégico como competência na 
profissão farmacêutica”, e contou com a parceria da Superintendência Regional de 
Saúde de Ponte Nova e com o Sindicato dos Produtores Rurais da cidade.

Gestão Farmacêutica em Ponte Nova 

Giro de
  Capacitações

No dia 21 de maio, a cidade de Divinópolis, no centro-oeste do Estado, 
recebeu a capacitação em Estética, ministrada pela farmacêutica e 
assessora técnica do CRF/MG, Danyella Domingues. O evento teve o 
apoio do curso de farmácia da Faculdade Pitágoras de Divinópolis.

Atuação	do	profissional	farmacêutico	
em saúde estética em Divinópolis
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O CRF/MG publica, a cada edição 
da Farmácia Revista, respostas 
para as principais dúvidas dos 
farmacêuticos relacionadas à 
Fiscalização. As orientações 
vêm diretamente dos fiscais que 
acompanham o dia a dia dos 
profissionais e se baseiam nas leis 
e resoluções que regulamentam 
a profissão farmacêutica.

é responsabilidade do estabelecimento 
enviar a baixa de Responsabilidade 
técnica (Rt) quando ocorre o 
encerramento das atividades?
Não. De acordo com o artigo 12, parágrafo 
XIII do Código de Ética da Prof issão 
Farmacêutica (Resolução 596/2014), 
o farmacêut ico deve comunicar  ao 
C ons e lho  Reg ional  de  Farmác ia  o 
encerramento do seu vínculo profissional 
de qualquer natureza em até cinco dias, 
independentemente de retenção de 
documentos pelo empregador. Portanto, a 
baixa da RT em qualquer circunstância é de 
responsabilidade exclusiva do profissional. 

Como proceder quando o site 
do CRF/MG não aceita o meu 
comunicado de ausência?
Se o comunicado de ausência estiver 
dentro do prazo de 48 horas, seguindo 
o preconizado pelo Código de Ética da 
Profissão Farmacêutica, é preciso imprimir 
a informação de erro emitida na página 
eletrônica ou a tentativa de realizar o 
comunicado. Esta comprovação deve ser 
apresentada por outro colaborador do 
estabelecimento ao fiscal no momento da 
visita. 

Norma sobre recall de 
alimentos é aprovada 

pela ANVISA*

Os alimentos que podem oferecer riscos à saúde da população 
agora têm novos critérios para o seu recolhimento. A ANVISA 
publicou no Diário Oficial da União, no dia 9 de junho, a RDC 
24/2015, que vale também para bebidas, águas engarrafadas, 
ingredientes, embalagens e qualquer material que entre em 
contato com alimentos durante o processo de fabricação.

A partir de dezembro, todas as empresas da cadeia produtiva 
de alimentos deverão ter um Plano de Recolhimento de 
produtos disponíveis, além de garantir a rastreabilidade com 
identificação de origem e destino. De acordo com a Resolução, 
estas empresas também terão que comunicar a necessidade 
de realização de recall imediatamente após a identificação do 
problema.

Segundo a ANVISA, além de disciplinar o pronto recolhimento 
dos alimentos, a medida irá responsabilizar o setor produtivo 
pela oferta de produtos impróprios ao consumo, fortalecer o 
controle sanitário e adotar mecanismos eficientes de gestão 
de risco que desonerem o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária.

* Com informações da ANVISA.

O farmacêutico na 
segurança alimentar
Os alimentos não seguros estão ligados à morte 
de cerca de dois milhões de pessoas por ano, 
segundo dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). A situação é tão grave que a OMS 
escolheu este tema como mote da campanha 
do Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 
de abril. A segurança alimentar é uma área da 
saúde pública que protege os consumidores 
contra os riscos de intoxicação. É uma responsa-
bilidade partilhada, que passa por toda a cadeia 
de produção – agricultores, fabricantes, fornece-
dores e consumidores.

O farmacêutico também contribui para a 
segurança dos alimentos com o seu trabalho 
qualificado nas indústrias alimentícias. A atuação 
do profissional neste segmento é regulamentada 
pela Resolução 530/10 do Conselho Federal 
de Farmácia. De acordo com a Resolução, o 

farmacêutico está plenamente qualificado para trabalhar nas 
etapas de produção da fabricação, embalagem, controles de 
qualidade de alimentos, nos assuntos regulatórios, pesquisa e 
análise toxicológica, no marketing e orientação ao consumidor, e 
na rastreabilidade dos produtos.

A área é especialidade da farmacêutica Mônica Cecília Santana 
Pereira, de Juiz de Fora. Durante quatro anos, ela trabalhou na 
Chefia dos Departamentos de Vigilância Sanitária e Vigilância 
Epidemiológica e Ambiental da Prefeitura da cidade. Hoje, é 
doutoranda em Promoção da Saúde pela Universidade de Franca, 
São Paulo.

Segundo a farmacêutica, nem sempre é fácil identificar se há 
qualidade no preparo e armazenamento dos alimentos, tão 
pouco perceber, a olho nu, se o alimento está contaminado. 
“Normalmente, os alimentos que mais causam doenças agudas 
são os mais perecíveis, como carnes, peixes, laticínios e os que 
levam maionese”. Para ela, a atenção aos prazos de validade e 
a identificação do fabricante são essenciais antes do consumo 
de qualquer produto. “Observar como os produtos estão acondi-
cionados e se eles apresentam variação de cor e odor já é um 
grande passo. Além de nunca comprar produtos de origem 
duvidosa, é claro”, adverte a farmacêutica.

O que pouco acontece, de acordo com ela, é a notificação de 
casos de contaminação por alimentos à Vigilância Sanitária. 
“Todo caso de contaminação por meio de alimentos deve ser 
notificado ao órgão sanitário para que as providências legais 
sejam tomadas e se evite que outras pessoas estejam expostas 
ao mesmo risco”, completou Mônica Pereira.

A farmacêutica Mônica Pereira é especialista em 
Tecnologia Industrial Farmacêutica

Foto: Arquivo pessoal

Âmbito Profissional
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Processo Ético 0002/2012
Farmacêutico: Pedro Gomes de Lima - CRF/MG: 22.700

Processo instaurado para apuração de infração dos 
arts. 2º; 3º; 4º; 6º; 8º; 10; 11 - incisos I, III e V; 13 
incisos III, IV, V, VI, VIII, XV, XVI, XVIII, e XIX; 18-incisos 
I e III; do código de Ética da profissão Farmacêutica 
(Res. 417/04).
Penalidade: Suspensão do Exercício Profissional por 
01 (hum) ano. PR
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A diretoria do CRF/MG dá publicidade às 
sentenças proferidas nos processos, de 
acordo com o Art.5º - Anexo III do Código 

de Ética da Profissão Farmacêutica, 
aprovado pela Resolução 596/2014 

do Conselho Federal de Farmácia, que 
estabelece as infrações e as regras de 

aplicação das sanções disciplinares.

* Com informações da Anvisa.

Os fabricantes de Produtos Tradicionais Fitoterápicos (PTF) já contam com um procedimento mais ágil para a 
autorização de produção. A ANVISA informou que o sistema já está atualizado para receber as notificações destes 
medicamentos desde o dia 24 de abril. 

De acordo com a Resolução 26/14, Produto Tradicional Fitoterápico é o medicamento 
obtido de plantas medicinais com autorização para comércio após a comprovação do seu 
uso seguro e efeito por, pelo menos, 30 anos, baseado em documentos internacionais e 
referências científicas que demonstrem a sua utilização. 

A ANVISA reitera que esses documentos já poderiam ser utilizados para registrar fitoterá-
picos desde 2000. O que a RDC 26/14 fez foi deixar mais claro o modo de apresentação 
dos documentos e sua disponibilização para a população, além de harmonizar a legislação 
com os principais países do mundo que regulam os fitoterápicos. 

A expectativa da Agência é que, com essa simplificação, o número de produtos fitoterápicos 
regularizados seja ampliado, aumentando os medicamentos à disposição da população.

O Diário Oficial da União trouxe, no dia 25 de maio, a publicação do registro do medicamento siltuximabe, novo produto 
biológico indicado para o tratamento de pacientes com Doença de Castleman Multicêntrica (DCM) que são negativos 
para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e negativos para o herpesvírus-8 humano (HHV-8).

Segundo a ANVISA, o novo produto biológico é um anticorpo monoclonal que forma complexos estáveis de alta 
afinidade com formas bioativas solúveis de interleucina-6 (IL-6) humana. A DCM é, geralmente, controlada pelo 
tratamento dos sintomas. Porém, o sucesso é limitado. Portanto, esta opção terapêutica atende a uma necessidade 
clínica para a doença.

Liberada notificação de Produtos 
Tradicionais Fitoterápicos*

Aprovado registro de produto biológico 
para tratamento de doença rara*

A venda e dispensação de medicamentos anorexígenos, em 
especial a sibutramina, passou nos últimos anos por uma série de 
alterações em suas disposições legais que tem trazido certa dúvida 
à classe farmacêutica quanto às diretrizes aplicáveis à venda e 
dispensação destes medicamentos.

A Portaria 344, de 12 de maio de 1998, é a principal legislação 
que regulamenta a venda e dispensação de medicamentos 
sujeitos a controle especial, nos quais se incluem as substâncias 
psicotrópicas e anorexígenas. Tal Portaria determina as normas 
para elaboração, notificação e escrituração da receita, além de 
determinar a realização dos balanços com a movimentação do 
estoque dos medicamentos sujeitos à controle especial dispen-
sados no estabelecimento farmacêutico. Contudo, frequentemente 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio de 
Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC’s), publica alterações ou 
complementações que permitem melhor adequar a legislação 
vigente às diretrizes atuais que indicam o uso racional de 
substâncias sujeitas a controle especial.

A RDC 58, de 5 de setembro de 2007, foi publicada no intuito de 
aperfeiçoar o controle e a fiscalização de substâncias psicotró-
picas e anorexígenas, e instituiu basicamente que tais substâncias, 
incluídas na lista B2 da Portaria 344/98, devem dispor de Notifi-
cação de Receita com validade de 30 dias, dentro da unidade 
federativa em que foi emitida. A Resolução estabeleceu também 
os limites para prescrição e dispensação em relação às Doses 
Diárias Recomendadas (DDR) das substâncias femproporex, 
fentermina, anfepramona e mazindol, e proibiu a associação 
de dois ou mais anorexígenos em uma mesma prescrição ou 
destes com substâncias ansiolíticas, antidepressivas, diuréticas, 
hormônios ou extratos hormonais e laxantes. Em 30 de junho de 
2010, a RDC 25 veio alterar o Artigo 2º da RDC 58/07, incluindo 
também a sibutramina entre os anorexígenos sujeitos a Notificação 
de Receita, estabelecendo-se a proibição para prescrições acima 
da DDR e a validade da Notificação de Receita da sibutramina para 
no máximo 60 dias de tratamento.

Grande polêmica surgiu em torno da utilização de anorexígenos 
no Brasil quando a ANVISA publicou a RDC 52, em 6 de outubro 
de 2011, proibindo no país o uso das substâncias anfepramona, 
femproporex e mazindol, além de instituir normas extrema -
mente rígidas para a prescrição e dispensação de sibutramina. 
Contudo, apesar das referências científicas que corroboravam a 

decisão da ANVISA, em 8 da abril de 2014 o plenário da Câmara 
dos Deputados, por meio do Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 
1123/13, suspendeu a RDC 52/11, decisão que também foi 
aprovada pelo Senado.

Diante da decisão tomada pelo Congresso a ANVISA, em 25 de 
setembro de 2014, publicou a RDC nº 50, que institui as medidas 
aplicadas atualmente para o controle da comercialização, 
prescrição e dispensação de anorexígenos. A Resolução apresenta 
como pontos principais:

1 – Exigência dos testes de comprovação de eficácia e segurança 
para o registro e comercialização dos medicamentos anorexígenos; 

2 – Estabelecimento do limite para a dose prescrita obedecendo 
a DDR - Femproporex: 50,0 mg/dia; Anfepramona: 120,0 mg/dia; 
Mazindol: 3,0 mg/dia; Sibutramina: 15,0 mg/dia.

3 – Exigência do Termo de Responsabilidade do Prescritor (Anexos 
I e II) - Emitido em três vias, uma arquivada no prontuário do 
paciente, outra na farmácia e outra entregue ao paciente.

4 – Exigência de notificação compulsória de eventos adversos 
ao Sistema Nacional de Notificação para a Vigilância Sanitária - 
NOTIVISA - Deverão ser cadastrados no NOTIVISA o farmacêutico 
responsável técnico pela farmácia e os profissionais prescritores.

5 – Proibição da manipulação de fórmulas que contenham 
substâncias anorexígenas que não dispõe de apresentação 
comercial registrada na ANVISA.

A polêmica atual diz respeito à validade das prescrições / notifi-
cações de receita que contenham sibutramina. O Artigo 5º da RDC 
50/14 determina que as normas para prescrição, dispensação e 
aviamento dos medicamentos sejam seguidas obedecendo a RDC 
58/07. Como esta foi alterada pela RDC25/10, adota-se, portanto, 
a determinação de que para a sibutramina, a Notificação de Receita 
B2, de cor azul, pode ser utilizada para até 60 dias de tratamento 
e para os demais anorexígenos (anfepramona, femproporex e 
mazindol) a Notificação da Receita B2 terá validade de 30 dias.

Os profissionais prescritores, assim como o farmacêutico, são 
co-responsáveis pelo uso seguro de medicamentos anorexígenos. 
Desta forma, é importante que todos tenham conhecimento da 
legislação vigente e que exijam o cumprimento das normas para o 
aviamento das recitas.

Parecer técnico 001/2015

Dispensação de Sibutramina e Demais Medicamentos Anorexígenos
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Cientistas testam diagnóstico rápido para doença de Chagas em 5 países
Fonte: Reuters

Pesquisadores expressaram otimismo com a perspectiva de aprovação de um teste rápido 
para a Doença de Chagas no começo de 2016, o que revolucionaria o diagnóstico e garantiria 
um tratamento mais veloz para a moléstia que afeta sete milhões de pessoas, a maioria na 
América Latina, informou a entidade Médicos Sem Fronteiras (MSF). Desde 2010, pesqui-
sadores avaliaram 11 testes rápidos para Chagas e descobriram seis altamente eficazes e 
confiáveis, cujos resultados foram publicados no periódico “Journal of Clinical microbio-
logy”, no início de maio. Agora os seis testes estão sendo avaliados em quase duas mil 
pessoas, em cinco países latino-americanos, parte da segunda fase da pesquisa que deve 
ser finalizada até o final deste ano. A Doença de Chagas, que mata 12 mil pessoas por ano, 

é transmitida por um inseto conhecido como barbeiro, que é endêmico na América Latina e que se oculta nas casas de barro nas 
quais vivem muitos dos pobres das áreas rurais da região.

Importação	de	canabidiol	fica	mais	ágil	para	pacientes
Fonte: Anvisa

A importação de produtos à base de canabidiol (CBD) ganhou uma norma específica que 
simplifica a vida dos pacientes que precisam do produto. As novas regras foram publicadas 
no dia 8 de maio, no Diário Oficial da União. O regulamento complementa as ações já 
tomadas pela Agência para que os pacientes tenham acesso ao produto à base de canabi-
diol. Segundo a norma, cada paciente deverá ser cadastrado Junto à ANVISA, por meio da 
apresentação de documentos semelhantes aos exigidos atualmente. O cadastro deverá 
ser renovado anualmente, apenas com a apresentação de uma nova prescrição e laudo 
médico indicando a evolução do paciente, caso não haja alteração dos dados informados 
anteriormente. A norma traz em anexo cinco produtos à base de canabidiol que atendem 
aos requisitos definidos pela Resolução e que já são adquiridos por pacientes no Brasil. 
Esses cinco produtos englobam cerca de 95% das importações realizadas até o momento.

Droga vai usar defesa do corpo contra o câncer
Fonte: O Estado de S.Paulo

Estudos apresentados na reunião da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), 
maior congresso de câncer do mundo, realizado em Chicago, em junho, apontam avanços 
no uso de uma nova classe de medicamentos que estimulam o sistema imunológico a 
combater tumores, tratamento chamado de imunoterapia. Os resultados mais promis-
sores foram os de medicamentos indicados para câncer de pulmão e de pele do tipo mela-
noma, o mais grave. Enquanto a quimio e a radioterapia atuam matando diretamente as 
células tumorais (e outras células saudáveis por conseqüência), o simunoterápicos agem 
na estimulação do sistema imunológico para que ele próprio combata o câncer. Quando 
há ocorrência de um câncer, proteínas que ficam na superfície do tumor interagem com 
as proteínas das células de defesa, os linfócitos, impedindo que ele combata o câncer. 
Os imunoterápicos tiram esse freio dos linfócitos e permitem que eles passem a atuar a favor do paciente. No caso do câncer de 
pulmão do tipo mais comum, o estudo feito com o imunoterápico Nivolumabe, após quimioterapia sem resposta, diminuem 27% 
o risco de morte do paciente. O medicamento já é aprovado nos Estados Unidos e teve seu pedido de registro submetido à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária no mês de maio.

testada nova vacina para combater hipertensão
Fonte: O Globo

Um estudo publicado na revista “Hypertension”, da Associação Americana do Coração, 
relata o projeto de uma vacina genética para combater a hipertensão, doença que mata 
por ano mais de 10 milhões de pessoas no mundo e acomete 25% da população brasileira. 
Pesquisadores da Universidade de Osaka, no Japão, testaram em ratos uma vacina que tem 
como alvo o hormônio angiotesina II, que aumenta a pressão arterial, contraindo os vasos 
sanguíneos. A vacina induz à formação de anticorpos que inibem a angiotensina II, princípio 
semelhante ao dos medicamentos convencionais. Segundo os pesquisadores, além de dimi-
nuir a pressão arterial nas cobaias por até seis meses, a vacina também reduziu danos nos 
tecidos do coração e dos vasos sanguíneos.

HPv reduz a fertilidade masculina, aponta estudo
Fonte: Folha de S.Paulo

O HPV, vírus transmitido por contato sexual que às vezes desencadeia cânceres genitais, também pode afetar seriamente a ferti-
lidade masculina. A presença dele no sêmen atrapalha o nado dos espermatozóides e a viabilidade dos embriões quando essas 
células conseguem fecundar o óvulo. Tais conclusões integram uma série de estudos 
feitos por pesquisadores italianos, que apresentaram os resultados em São Paulo, 
durante o 1º Congresso Internacional Huntington de Medicina Reprodutiva. Para os 
cientistas da Universidade de Pádua, é possível que muitos dos casos de infertilidade 
masculina que hoje não têm explicação estejam ligados ao HPV ao longo da vida. 
Após avaliar dezenas de outros estudos, os pesquisadores concluíram que há boas 
razões para acreditar que homens que possuem o HPV em seu sêmen têm proba-
bilidade maior de desenvolver astenozoospermia grosso modo, uma “síndrome 
do espermatozóide preguiçoso”, na qual as células humanas, como costuma fazer 
quando causa câncer, o HPV esteja bagunçando o funcionamento do espermato-
zóides.

Cientistas	forçam	vírus	HIV	a	se	expor	às	defesas	do	organismo
Fonte: O Globo

Embora os seguidos avanços dos medicamentos antirretrovirais estejam 
colocando o HIV, o vírus causador da AIDS, na defensiva, evitando que boa 
parte dos soropositivos desenvolva a doença – e, em alguns casos, redu-
zindo a carga viral a ponto de não ser mais detectada por exames -, ele ainda 
consegue se “refugiar” no interior de algumas células do sistema imunoló-
gico, mantendo-se inativo, escapando do ataque dos medicamentos e das 
defesas do organismo. São os chamados “depósitos” do HIV, que, uma vez 
interrompido o tratamento, permitem que o vírus volte a se replicar e confi-
guram um dos principais obstáculos atuais na busca por uma cura definitiva 
da AIDS. Agora, porém, cientistas do Canadá encontraram uma possível 

maneira de forçar o HIV a se “abrir” e se expor a esses ataques, em mais um passo nessa luta. Os cientistas descobriram que as 
pessoas infectadas com o HIV-1 (o principal subtipo do vírus, que afeta cerca de 35 milhões de pessoas no mundo) têm anticorpos 
naturais com o potencial de matar as células infectadas. Segundo eles, tudo o que faltava era dar um “empurrãozinho”, adicio-
nando uma pequena molécula que funciona como um abridor de latas e força o vírus a expor regiões reconhecidas pelos anti-
corpos. Estes, então, formam “pontes” com algumas células do sistema imunológico, dando início ao ataque.
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Esclarecimento
Fico aqui lendo essa revista do Conselho e li que nossa linda anuidade é “devolvida” a nós, pobres farmacêuticos, em cursos de 
capacitação. Ótimo. Amei. Vejo que o CRF/MG está me devendo muito! Porque capacitação em grandes cidades é lindo. E no interior? 
Os farmacêuticos que moram muito longe? Eu trabalho bem no interior, nunca pude participar de uma capacitação, meu salário está 
super defasado e o CRF/MG me cobra aquela linda anuidade que é um terço do meu salário. Na revista, lá no balancete, quero ver o valor 
dos salários, quero destrinchado em que realmente esse valor absurdo de anuidade é realmente investido. Desde a faculdade meus 
professores já falavam que o Conselho de Farmácia era de enfeite. Quero ver vocês fiscalizando as empresas que pagam mal. Por que 
nós aceitamos? Para não morrer de fome. No interior acontece tudo e mais um pouco de errado, sabe por que? Tem farmácia e drogaria 
à moda antiga, só tem farmacêutico para assinar. Quando o CRF/MG resolve fazer a visitinha tem informante que já avisa e aí aquele 
farmacêutico que só tem de nome aparece como efeito de mágica. Estou cansada dessa hipocrisia. Quero ver vocês publicarem este 
email na revistinha!

Patrícia Salete Goulart – CRF/MG 25149 – via email

Prezada farmacêutica Patrícia,
Em respeito à sua manifestação, esclarecemos que:

1) O pagamento da anuidade é uma obrigação prevista 
pela Lei Federal 12.514/2011. Ela determina que todos 
os farmacêuticos em atividade estejam inscritos e 
adimplentes com o Conselho de Farmácia do seu Estado. 
Já o valor é definido pelo Conselho Federal de Farmácia 
e aplicado igualmente em todos os estados brasileiros. 
Portanto, o pagamento independe das ações desenvol-
vidas pela instituição. É o CRF/MG quem entende que o 
valor investido pelo profissional deve ser integralmente 
revertido para ele por meio de uma fiscalização humana, 
atividades de valorização e oferta de capacitação profis-
sional. E é o que temos feito, incansavelmente, desde 
que assumimos nosso mandato.

2) Só em 2014, foram oferecidas 32.253 vagas de 
capacitação profissional. Os cursos, palestras e 
workshops foram realizados em todas as regiões do 
Estado. As cidades são escolhidas de acordo com a 
procura dos próprios profissionais e as possibilidades 
de parcerias estabelecidas com instituições de ensino 
superior e associações de farmacêuticos. 

3) Para os profissionais com dificuldade de desloca-
mento, há ainda a possibilidade de participação 
nos cursos de Educação a Distância. Só no ano 
passado, foram mais de 25 mil vagas ofertadas, todas 
amplamente divulgadas pelos meios de comunicação do 
CRF/MG. Outras estão por vir. Você é nossa convidada a 
participar de quantas desejar. 

4) A definição dos salários é uma atribuição do Sindicato 
dos Farmacêuticos de Minas Gerais (Sinfarmig). A 
propósito, a instituição acabou de conquistar um 
piso salarial de R$3.711,38 para uma jornada de 44 
horas semanais para os farmacêuticos que atuam em 
farmácia e drogaria. Este piso, inclusive, é o terceiro 
mais alto do Brasil. 

5) Casos de estabelecimentos que pagam abaixo do piso salarial 
devem ser imediatamente denunciados ao Sinfarmig, que tomará as 
devidas providências. As empresas que funcionam sem farmacêu-
ticos, ou com farmacêuticos que apenas assinam a responsabilidade 
técnica, também devem ser denunciadas ao CRF/MG. Se você tem 
conhecimento de “informantes” que avisam sobre a chegada dos 
fiscais, solicitamos que denuncie o esquema para que sejam adotadas 
outras estratégias de fiscalização no seu município. A denúncia é 
anônima e deve ser feita pelo site (www.crfmg.org.br > Informação 
e Serviços > Denúncia). Lembrando que a busca pela valorização da 
profissão também é responsabilidade de cada farmacêutico. 

6) Todas as despesas do Conselho, inclusive com salários, estão 
divulgadas no link “Transparência Pública”, no site do CRF/MG (www.
crfmg.org.br). Este serviço foi inaugurado no início da nossa gestão 
e está disponível para todos os farmacêuticos. O respeito ao erário 
e patrimônio público, marca da nossa diretoria, pode ser percebido 
através de um simples comparativo dos gastos ao longo dos anos.

Reconhecemos que os desafios que envolvem a administração 
de um conselho de classe com mais de 25 mil farmacêuticos, 
distribuídos em 853 municípios, são enormes e recebemos 
suas críticas com naturalidade. Entretanto, lembramos que o 
respeito e consideração são vias de mão dupla e devem ser 
utilizados por todos os agentes envolvidos neste processo. 
Nosso trabalho à frente do CRF/MG é honorífico e temos 
procurado dar a nossa contribuição ao fortalecimento da 
profissão em nosso Estado e no Brasil com transparência e 
responsabilidade. Esta também deve ser a conduta de todos 
os colegas no seu dia a dia profissional. Gostaria de convidá-la 
a participar conosco desse processo e coloco a estrutura do 
CRF/MG à disposição caso queira dar a sua contribuição.

A propósito, seu email e os nossos esclarecimentos estão 
sendo devidamente publicados na Farmácia Revista, como 
fazemos com todas as manifestações dos farmacêuticos.

Atenciosamente, 
Vanderlei Machado – Presidente do CRF/MG

Espaço do leitor
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Identidade farmacêutica
A farmacêutica Regina América Purri Miranda, 
dona do CRF de número 149, um dos mais 
antigos registrados no CRF/MG, não exerce a 
profissão desde a década de 1990. Mas faz 
questão de apresentar-se como farmacêutica 
em todo lugar que vai. Desde que se inscreveu 
no Conselho, há 53 anos, ela utiliza a cédula 
profissional como único documento de identi-
ficação pessoal. Atenta às novidades do 
mercado, a farmacêutica de 88 anos esteve 
no CRF/MG, em junho, para pedir a nova 
carteirinha digital, mais moderna e durável.

Segundo dona Regina, a preferência pela 
cédula profissional se deve ao fato de o 
documento concentrar todas as informações 
pessoais necessárias à sua identificação. 
“Ela [a cédula] tem tudo: nome completo, 
filiação, até o grupo sanguíneo da pessoa. 
E é pequenininha, bem prática. Muito 
melhor do que sair levando aquele monte 
de documento por aí”. Mas a aposentada 

afirma ter outro motivo especial para manter a carteirinha sempre 
à mão. “Mais que tudo isso, ela mostra para todo mundo que sou 
farmacêutica, profissão que tanto amo”, confessa, orgulhosa.

Para ela, que se formou na Universidade Federal de Minas Gerais em 
1948, a Farmácia representa muito mais do que uma escolha profis-
sional. “Tinha 21 anos quando saí da faculdade. Sempre defendi 
a profissão e procurava dar o meu melhor todos os dias”, conta. 
Engajada, dona Regina fez questão de participar da vida do CRF/MG, 
de onde foi conselheira regional por 10 anos. “Corri para me inscrever 
assim que o Conselho foi criado, em 1962, nem sei como não fui a 
primeira”.

Mãe de três filhos e avó de oito netos, ela mora sozinha em um 
apartamento no Sion, bairro tradicional de Belo Horizonte, desde que 
ficou viúva. Independente, afirma que cuida de todas as tarefas da 
casa e faz questão de receber a família para os almoços de domingo. 
“Tem dia que eu cozinho para até 25 pessoas. Até nisso a profissão 
me ajudou, porque o farmacêutico tem que ser muito prático e 
organizado para dar conta do seu trabalho. E eu sou assim até hoje”.

A farmacêutica começou a sua vida profissional como responsável 
técnica de uma farmácia de manipulação na capital. Lá trabalhou por 
dois anos até ingressar na Vigilância Sanitária Municipal como fiscal, 
função da qual se aposentou 38 anos depois.

Cédula
Em 2013, a cédula de identidade profissional, antes de papel, 
passou a ser de policabornato, material plástico mais resistente. 
Além de aumentar a durabilidade do documento, a mudança permitiu 
a implementação de novos elementos de segurança que evitam a 
falsificação, como um chip eletrônico e sinais visíveis somente sob a 
luz infravermelha.

O documento substitui o RG em todo o território nacional como prova 
de identidade e não precisa ser renovado. Os profissionais interes-
sados em adquirir a cédula devem fazer a solicitação pessoalmente 
no CRF/MG, portando os documentos pessoais (RG, título de eleitor 
e CPF). O pedido deve ser feito pelo próprio farmacêutico porque é 
necessário colher as impressões digitais e assinatura do profissional.Aos 88 anos, dona Regina exibe, orgulhosa, 

sua nova carteirinha de farmacêutica
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Comunicação
Gostaria de expor aqui o excelente trabalho de toda a equipe 
de Comunicação e Marketing no nosso site. Realmente estão 
muito enriquecedoras para a nossa classe a área de download 
e a revista. Parabéns pelo trabalho e por nos proporcionar um 
estudo tão produtivo. 

Maronne Quadros Antunes (via Fale Conosco)

Parabenizo o CRF/MG pela qualidade da edição 46 da Farmácia 
Revista, que está bem direcionada aos interesses da categoria. 
Parabenizo também o diretor Marcos pela clareza e comprome-
timento com os avanços da profissão relatados em seu texto na 
coluna “Com a Palavra”.

Júnia Dark Vieira Lelis (Via email)
Diretora do Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais

Capacitação
Gostaria de parabenizar o setor de Capacitação pela excelência 
dos cursos ministrados e pela escolha de profissionais de tão 
alto nível para colaborar com o aprimoramento de nossos 
conhecimentos de maneira clara e objetiva. O Conselho Regional 
de Farmácia, ao meu ver, é uma das entidades de classe que 
mais investem em seus profissionais. Fico muito feliz por fazer 
parte desta família que está sempre em desenvolvimento. 

Ávila Lopes Martins (via Fale Conosco)

Tem novidade
chegando

sobre quatro      
rodas no 

Cadastre-se no programa, confira as condições especiais
oferecidas pelos nossos parceiros e aproveite todas

as oportunidades de um bom Conselho.

www.crfmg.org.br/profarminas

Envie seu comentário para comunicacao@crfmg.org.br

Workshop sobre 
Segurança do Paciente
O curso superou as minhas expecta-
tivas. Embora eu não trabalhe na 
área de Farmácia Hospitalar, o curso 
foi muito interessante e proveitoso. 
Obrigada, CRF/MG!

Rosiane Alice Martins Neves 
(via Fale Conosco)

Agradeço ao CRF/MG pela oportu-
nidade de enriquecedor aprendizado. 
Foi um dia gratificante pela imensa 
troca de experiências! Que possamos 
ter mais dias de cursos como o de 
hoje. O meu muito obrigada a todos os 
envolvidos! 

Giulliana Siervuli Ferreira (via Fale Conosco)

Excelente capacitação. Proporcionou-
-nos uma ótima visão sobre a Farmácia 
Hospitalar, no que diz respeito à 
segurança do paciente. A palestrante 
foi ótima, demonstrando-nos vários 
aspectos dessa área de atuação.

Melina Luiza Vieira Diniz (via Fale Conosco)
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