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Prescrição farmacêutica 
é o foco do Prescrifar; 
apenas na capital mineira 
quase 500 pessoas já 
realizaram a capacitação

6 - Conselhos Regionais 
de Farmácia e Odontologia 
trabalham juntos para normatizar 
prescrição de medicamentos na 
farmacoterapia odontológica

8 - Encontro reúne fiscais de todo 
o Estado, na sede do CRF/MG

9 - Grupo Técnico de Apoio aos 
Municípios e Entes Interessados 
orienta estabelecimentos e assegura 
cumprimento da Lei federal 13.021/14

11 - Comissões assessoras 
apoiam CRF/MG

24 -Nutrição esportiva: nicho ainda é 
pouco explorado por farmacêuticos

34 - Responsabilidade social: saiba 
para onde vão suas doações

20 - Congresso
3° Congresso Mineiro de Farmácia 
acontece em setembro, em Juiz de Fora

28 - Capacitação
Residência farmacêutica: oportunidade 
para profissionais recém-graduados

26 - Âmbito Profissional
Saúde estética: desde 2013 
farmacêuticos podem atuar na 
área, que segue em expansão

Nesta edição a Farmácia Revista mostra um pouco de como tem sido o Prescrifar, curso de capacitação 
em prescrição farmacêutica, oferecido pelo CRF/MG. As primeiras duas turmas juntas somaram quase 500 
pessoas, em Belo Horizonte, lotando os auditórios da UFMG e Newton Paiva.

Destaque, também, para o 3º Congresso Mineiro de Farmácia, que será realizado em setembro, em Juiz de 
Fora, e que já está com as inscrições abertas. Na matéria trouxemos um pouco do que os farmacêuticos 
poderão conferir nesta edição do evento.

Áreas com oportunidades de atuação, com exemplos de sucesso vividos por alguns farmacêuticos; de 
crescimento profi ssional para recém-graduados e novidades do setor complementam a edição.

Esperamos que gostem! Boa leitura!
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Com a Palavra

Dialogar, orientar, trocar experiências e exercer papel colabo-
rativo são algumas das muitas virtudes que devem estar 
presentes em qualquer profi ssional. Especialmente aqueles 
que lidam com as pessoas, o cuidado e a atenção são fatores 
preponderantes no seu dia a dia. E esse zelo com o profi s-
sional é algo que esta diretoria preza e busca colocar em 
prática em tudo o que faz. 

A ética é outro ponto preponderante. É algo que não se 
adquire, que faz parte da formação da cada um. Agir 
pautada nela é mais que uma opção, especialmente para 
aqueles que têm como missão zelar pelo cumprimento de 
leis e regras que regem o fazer profi ssional, como é o caso 
dos Fiscais do CRF/MG, é uma obrigação. 

Desde que assumi a vice-presidência do Conselho, uma 
das missões que me foram confiadas é, justamente, a de 
ser responsável pelo Serviço de Fiscalização. Missão essa 
que tenho abraçado com afinco, pois vejo nela grandes 
desafios e oportunidades. Desafios como os de, cada vez 
mais, conseguir cumprir o papel crucial, de zelar pelo correto 
exercício da profi ssão, livrando a sociedade dos maus profi s-
sionais e estabelecimentos. Porém, conseguindo, por meio 
dos fi scais, levar orientação de qualidade aos farmacêuticos 
que, por motivos diversos, desconheçam alguma orientação 
do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e as leis que regem 
nossa profi ssão.

Todos os farmacêuticos, sejam eles empregados ou donos 
de estabelecimentos, precisam ter a certeza que podem e 
devem ter no Fiscal o apoio para resolver as questões que 
necessitam. O intuito deste profi ssional é o de contribuir para 
que o exercício da profi ssão seja realizado da melhor forma 
possível, dentro do juramento realizado por cada farmacêutico, 
que diz que “[...] ao exercer a profissão de Farmacêutico, 
mostrar-me-ei sempre fi el aos preceitos da honestidade, da 
caridade e da ciência. Nunca me servirei da profissão para 
corromper os costumes ou favorecer o crime”. 

Conselho 
na Mídia

Elaine C. Coelho Baptista
Vice-Presidente

TV Câmara

TV Cultura - Vale do Aço Rede Minas

07 de abril
Pílula do Câncer

01 de abril
Reajuste no Preço dos Medicamentos

29 de abril
Penicilina

Rede Minas
01 de abril
Reajuste no Preço dos Medicamentos

Record Minas
01 de abril
Reajuste no Preço dos Medicamentos

 ▪ Nota no site do COSEMS sobre a 
reunião realizada em parceria com o 
CRF/MG, no dia 07;

 ▪ Nota no G1 sobre farmácias 
interditadas por irregularidades em 
Uberlândia, no dia 09;

 ▪ Matéria no Correio de Uberlândia 
sobre interdição de farmácias em 
Uberlândia, no dia 09;

 ▪ Entrevista para TV Integração sobre 
campanha “Todos contra o Aedes 
aegypti” em Uberlândia, no dia 19;

 ▪ Entrevista para o jornal Folha de 
Negócios sobre o Prescrifar, no dia 
27;

 ▪ Entrevista para o portal Barbacena 
Mais sobre prescrição farmacêutica, 
no dia 30;

Março
 ▪ Entrevista para Rede Minas sobre 

reajuste no preço dos medicamentos, 
no dia 01;

 ▪ Entrevista para Record Minas sobre 
reajuste no preço dos medicamentos, 
no dia 01;

 ▪ Entrevista para TV Cultura – Vale 
do Aço sobre o reajuste no preço dos 
medicamentos, no dia 05;

 ▪ Entrevista para TV Câmara sobre a 
pílula do câncer, no dia 07; 

 ▪ Nota no site Pontal em Foco sobre 
reunião promovida pela Associação 
dos Farmacêuticos de Ituiutaba, no 
dia 08;

 ▪ Entrevista para Jornal Tribuna do 
Leste sobre Prescrição farmacêutica, 
no dia 08; 

 ▪ Entrevista para Rádio Inconfi dência 
AM sobre prescrição farmacêutica, no 
dia 13;

 ▪ Matéria no site Silmara de Freitas 
sobre o Prescrifar em Ipatinga, no dia 
27;

 ▪ Entrevista para a Inter TV sobre o 
Prescrifar de Ipatinga, no dia 28;

 ▪ Entrevista para Radio Educadora 
sobre o Prescrifar de Ipatinga, no dia 
28;

 ▪ Matéria no Jornal Correio Eletrônico 
sobre a Campanha do Uso Racional de 
Medicamentos, no dia 28;

 ▪ Entrevista para Rede Minas sobre 
Penincilina, no dia 29.

Abril

Fiscalização mais orientativa

"A virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que 
fazemos repetidamente. Ou seja: nós nos tornamos justos ao praticarmos 
atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos 
ao praticarmos atos de bravura." 

Aristóteles

55

Elaine C. Coelho Baptista
Vice-Presidente

Nosso desejo é que todos possam confiar que os 
Fiscais estão ali para contribuir com os bons profi s-
sionais. Que esse grupo, que percorre todo o Estado 
de Minas Gerais, tem trabalhado com dedicação 
para cumprir sua missão. E a diretoria do CRF/MG 
também tem buscado dar todo o apoio necessário 
para que eles tenham as ferramentas necessárias 
pare exercerem seu ofício. 

Neste ano já realizamos um encontro com todos os 
fi cais, na sede do CRF/MG, em Bel Horizonte, com o 
intuito de escutá-los. Nessa reunião podemos alinhar 
procedimentos, trocar experiências e reforçar o quão 
importante é este papel de orientação. O trabalho 
vai prosseguir, com um novo encontro ainda neste 
primeiro semestre, para a capacitação e atualização 
dos Fiscais, com o intuito de acompanhar o novo 
cenário da profissão farmacêutica, e com o apoio 
constante desta diretoria, tanto para os profi ssionais 
que atuam no CRF/MG, quanto para os profi ssionais 
que contam com o CRF/MG!



Gestão
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A Lei 5.081/66, que regulamenta o exercício da Odonto-
logia, estabelece que compete ao cirurgião-dentista 
prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso 
interno e externo, indicadas em Odontologia, além de ser 
permitida a prescrição e aplicação de medicamentos de 
urgência no caso de acidentes graves que comprometam a 
vida e a saúde do paciente.

Ao Farmacêutico é devido o direito de “interagir com o 
profi ssional prescritor, quando necessário”, para garantir 
a segurança e a efi cácia da terapêutica, observando o uso 
racional de medicamentos; (Código de Ética Profi ssional – 
Resolução 596/2014, cap. II, art. 11, inciso II).

Devido à constante evolução no mercado farmacêutico e 
terapias para tratamentos de doenças e condições odonto-
lógicas, não existe uma lista fechada de medicamentos que 
podem ou não serem prescritos por cirurgiões-dentistas. 
Entretanto, a Lei claramente defi ne a área de atuação da 
Odontologia. Portanto, os cirurgiões-dentistas somente 
podem prescrever medicamentos para tratar enfermidades 
odontológicas.

Destacamos que a maioria dos medicamentos prescritos 
na clínica odontológica são os analgésicos, antiinflama-
tórios e antibióticos. Entretanto, ao cirurgião-dentista 
é permitida prescrição de antidepressivos tricíclicos, 
relaxantes musculares, antidepressivos, ansiolíticos, 
anticonvulsivantes. Tais medicamentos são importantes 
para tratamento de dores neurogênicas, de bruxismo e 
outras disfunções temporomandibulares, além da melhora 
da qualidade do sono dos pacientes com essas disfunções 
e até mesmo antes e depois de uma intervenção cirúrgica 
odontológica, para promover melhor conforto e favorecer a 
recuperação pós-operatória.

Na maioria dos casos, os medicamentos prescritos pelo 
cirurgião-dentista não são para uso contínuo. Entretanto, 
alguns pacientes fora de possibilidades de terapêuticas 
clínicas podem se tornar usuários crônicos de alguns 
medicamentos. Nesses casos, os Conselhos Regionais de 
Farmácia e de Odontologia de Minas Gerais recomendam 
que o cirurgião-dentista discuta com equipe multidis-
ciplinar (farmacêuticos, médicos) o uso contínuo dos 
medicamentos, visando a minimizar os efeitos colaterais e 
interações medicamentosas que são prejudiciais à saúde 
do paciente.

Por outro lado, é inadmissível que o cirurgião-dentista 
prescreva medicamentos que não possuem nenhuma 
indicação para prevenção e tratamento de distúrbios 
odontológicos, como por exemplo, anticoncepcionais e 
anabolizantes. Também não deve ser prática odontológica 
prescrever medicamentos para controle de condições 
sistêmicas do paciente para que esteja apto ao tratamento 

odontológico (exemplo: prescrever anti-hipertensivo para 
que o paciente controle sua pressão arterial e esteja 
apto ao tratamento. Neste caso, o correto é o profi ssional 
encaminhar o paciente para o médico avaliar e tratar a 
condição. Código de Ética Odontológica Cap.V Constitui 
infração ética -Art XIV: Propor ou executar tratamento 
fora do âmbito da Odontologia). A não ser que o paciente 
tenha uma descompensação que o coloque em risco 
iminente de morte, o cirurgião-dentista deve prescrever/
aplicar medicamentos para tirá-lo da condição de risco 
Lei 5.081 Artigo VI item VIII.

Ressaltamos que, no serviço público de saúde, no 
momento atual, não há previsão de dispensação de 
certas classes de medicamentos prescritos por cirurgião-
-dentista, motivo pelo qual ainda há controvérsias da 
dispensação de tais medicamentos.

Com relação aos medicamentos controlados, conforme 
disposto na Portaria SVS/MS nº. 344/98, o cirurgião-
-dentista somente pode prescrever substâncias e 
medicamentos sujeitos ao controle especial para uso 
odontológico (artigo 38 e 55, § 1º). Estes aspectos legais 
foram citados para esclarecer que a prescrição pelos 
cirurgiões-dentistas deve ater-se ao âmbito da Odonto-
logia, não sendo amparada para outras situações. Tal 
determinação é justificada visto a especificidade na 
formação deste profi ssional.

Da mesma forma para os Farmacêuticos, que, ao aviarem 
receitas prescritas por qualquer profissional podem 
consultar o prescritor em caso de dúvida, ou então 
negar a venda do medicamento, se o produto prescrito 
não tiver nenhuma indicação comprovada para seu 
uso devido (por exemplo, prescrições de anabolizantes, 
anticoncepcionais, por cirurgiões-dentistas). Além disso, 
ao farmacêutico é devido o direito de “interagir com o 
profi ssional prescritor, quando necessário” para garantir 
a segurança e a efi cácia da terapêutica, observando o 
uso racional de medicamentos. Além disso, pode também 
negar a dispensação/venda do medicamento, caso a 
prescrição não tenha comprovação científi ca do seu uso 
(Código de Ética Profi ssional – Resolução 996/2014, cap. 
II, art. 11, inciso II).

Por isso, o cirurgião-dentista (e também o médico) deve 
receber de forma natural o contato do farmacêutico 
referente ao esclarecimento de dúvidas a respeito de 
suas prescrições.

Sendo assim, os Conselhos Regionais de Odontologia 
e de Farmácia de Minas Gerais estão trabalhando 
conjuntamente para esclarecer a todos os profi ssionais 
e população sobre os direitos e deveres desses profis-
sionais na prática de suas profi ssões.

Farmacêuticos e cirurgiões-dentistas elaboram 
nota técnica para orientar pro� ssionais

Comissão formada com representantes do CRF/MG e CRO-MG tem discutido diversos temas pertinentes às duas profissões 

Os Conselhos Regionais de Farmácia e de Odontologia de Minas Gerais têm trabalhado conjuntamente para esclarecer 
a todos os profi ssionais e a população sobre os direitos e deveres de farmacêuticos e cirurgiões-dentistas em relação 
às prescrições de medicamentos, no exercício de suas atividades.

Desde fevereiro, o CRF/MG e CRO-MG têm conversado para tratar da normatização da prescrição de medicamentos 
na farmacoterapia odontológica. 

Em março, foi instituída uma comissão técnica para cuidar dessa questão. Compõem a comissão as farmacêuticas 
Aparecida Ferreira de Oliveira, assessora da diretoria do CRF/MG, e Márcia Cristina de Oliveira Alfenas, assessora 
técnica do CRF/MG; Cláudia Leite de Araújo, farmacêutica fi scal e a advogada Hélida Marques Abreu Silva. O CRO-MG 
é representado na comissão pela assistente técnica da diretoria Ana Paula Silva; Thaís Onofri, assistente técnica da 
diretoria e cirurgiã-dentista responsável pelo Setor de Acolhimento; a conselheira-secretária Vânia Eloisa de Araújo 
Silva e o procurador-jurídico Jefferson Batista dos Santos.

Visando esclarecer sobre a conduta a ser adotada, os dois Conselhos produziram a nota técnica a seguir.

Gestão
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Capacitar, aproximar, escutar! Estas têm sido as principais vertentes 
do trabalho realizado pela diretoria do Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG). O comportamento não poderia 
ser diferente também com os colaboradores deste Conselho.

Para traçar condutas padrão de procedimentos, o CRF/MG promoveu 
o primeiro encontro dos farmacêuticos fi scais, no início de março. 
Durante a reunião, os fi scais expuseram dúvidas e demandas relativas 
ao exercício da atividade profi ssional. Os trabalhos, no auditório da 
sede do Conselho, foram conduzidos pela vice-presidente Elaine 
Baptista e pelo gerente do Serviço de Fiscalização, farmacêutico 
Luciano Rodrigo Alves. Entre outros pontos de pauta, foram discutidos 
os procedimentos internos e a Ficha de Verificação de Exercício 
Profi ssional (FVEP).

Na abertura do evento, a vice-presidente salientou a importância do 
Conselho trabalhar lado a lado com os profissionais. “Desejamos 
construir junto com vocês os procedimentos e definir os rumos da 
fi scalização. Estamos abertos às sugestões e esperamos ter o apoio 
institucional para que possamos realizar um bom trabalho”.

Elaine reiterou que a imagem que os farmacêuticos têm hoje dos 
fi scais é de uma fi gura coercitiva, punitiva. “O papel do fi scal vai além 
do cobrar. Ele deve ser parceiro, ajudando e orientando os farmacêu-
ticos. E para dar mais embasamento às orientações que terão que 
repassar, já estamos preparando uma capacitação para os farmacêu-
ticos fi scais do Conselho”, concluiu.

Fiscalização mais educativa e menos coercitiva

Fiscais de todo o Estado participaram do encontro, na sede do CRF/MG

A palavra é sua

“É muito importante esse 
contato com a diretoria 
para discutir o caminho 
a ser seguido com a nova 
gestão. Essa reunião foi uma 
oportunidade de expor a 
realidade de cada região 
do Estado em que atuamos 
e traçar um procedimento 
padrão para Minas Gerais.” 
Há 14 anos no CRF/MG, o farmacêutico fi scal 
Ricardo Assis Borges trabalha em Passos e outras 
cidades da região Sudoeste de Minas

“As reuniões periódicas para revisão de procedimentos, 
alinhamento de condutas e padrões são muito 
importantes para executarmos um trabalho de 
qualidade. Já estamos à espera de outros encontros e 
capacitações. Fomos bem-
recebidos por essa diretoria 
que ouviu não somente 
nossas demandas de trabalho, 
mas nos acolheu como seres 
humanos e, por isso, nos 
sentimos confortados.”
Ex-gerente do Serviço de 
Fiscalização, a farmacêutica 
fi scal Erika Nolli, está há 5 
anos no CRF/MG, e exerce 
suas funções no município 
de Belo Horizonte

“Esse encontro dos fi scais teve 
mudança de procedimentos 
bem signifi cativos, que 
vão otimizar o nosso 
trabalho, além de manter 
a padronização dos 
procedimentos em todo o 
estado. Para nossa grata 
surpresa, a diretoria se 
mostrou muito aberta 

ao diálogo e bem acessível ao grupo. Acho que
 vai ser um ganho muito grande para todos nós.”
Farmacêutica fi scal Aline Fachetti, há 5 anos 
no CRF/MG, exerce suas atividade em Pouso 
Alegre e outras cidades do Sul de Minas

Reuniões visam dar apoio às instituições

A lei federal 13.021/14 confirma a farmácia como 
estabelecimento de saúde, que deve contar com um 
farmacêutico responsável durante todo o horário 
de funcionamento. No entanto, muitas instituições, 
estabelecimentos e municípios ignoram essa 
determinação.

Para assegurar o cumprimento das normas, o 
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/
MG) criou o Grupo Técnico de Apoio aos Municípios 
e Entes Interessados, que tem a participação dos 
gerentes dos serviços de Fiscalização e de Registro, 
de uma advogada da Advocacia-geral e de uma 
assessora técnica.

O grupo tem se reunido com representantes dos 
municípios e de outros estabelecimentos, ainda 
irregulares, para buscar uma solução que contemple 
a legislação vigente e assegure a assistência 
farmacêutica pelos mesmos.

A assessora técnica e coordenadora do grupo, a 
farmacêutica Márcia Alfenas, explica que, devido 
à grande procura de instituições com dificuldade 
em se adequarem imediatamente à Lei, o CRF/
MG percebeu a necessidade de criar um instru-
mento que concedesse prazo e, ao mesmo tempo, 
garantisse uma melhoria de assistência farmacêutica 
à população.

O representante da instituição recebe as orientações 
para fazer o ajuste e mantê-la credenciada, com 
os dados cadastrais atualizados no CRF/MG. De 
acordo com Márcia, “essa é uma forma de garantir 
a qualidade da assistência farmacêutica prestada, 
a empregabilidade e a segurança no uso correto de 
medicamentos aos pacientes”.

Para assegurar o cumprimento das normas vigentes, 
visando a melhoria da assistência farmacêutica, a 
instituição assina o Termo de Obrigações a Cumprir 
(TOC), documento no qual se compromete a fazer os 
ajustes necessários. Somente em março e abril o 
grupo já conseguiu o comprometimento de mais de 
50 instituições.

TOC assegura assistência farmacêutica à população

Reuniões visam dar apoio às instituições

CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES FARMACÊUTICAS 

Art. 5o - No âmbito da assistência farmacêutica, 
as farmácias de qualquer natureza requerem, 
obrigatoriamente, para seu funcionamento, a 
responsabilidade e a assistência técnica de 

farmacêutico habilitado na forma da lei. 

CAPÍTULO III
DOS ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS 

Seção I
Das Farmácias 

Art. 6o - Para o funcionamento das farmácias de 
qualquer natureza, exigem-se a autorização e o 

licenciamento da autoridade competente, além das 
seguintes condições: 

I - ter a presença de farmacêutico durante todo o 
horário de funcionamento;

Confi ra parte da Lei Nº 13.021,
de 8 de agosto de 2014
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Gestão

Em abril, a diretoria do CRF/MG recebeu farmacêuticos do 
Grupo de Trabalho (GT) de Farmacêuticos no Sistema de Justiça 
do CFF (Conselheiro Federal de Farmácia) para discutir sobre o 
papel do farmacêutico nesse sistema e nas políticas públicas. O 
número elevado de ações relativas a medicamentos e materiais 
médicos tem preocupado autoridades de saúde de todo o país.

Para se ter ideia, somente o Núcleo de Atendimento Judicial 
de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 
recebe, por mês, cerca de 1.200 ações.

E nesse processo o farmacêutico tem papel fundamental. Por 
isso, o CRF/MG inicia sua participação nos grupos de trabalho 
já instalados para contribuir no debate das políticas públicas 
a serem implementadas referentes à judicialização na saúde. 
“É preciso fortalecer o papel do farmacêutico no sistema 
de Justiça”, ressalta a diretora Júnia Célia de Medeiros, que 
representa o CRF/MG no Grupo de Trabalho.

Participaram da reunião o diretor do CRF-AP, Douglas Moraes da 
Costa; a Conselheira Federal do Acre, Rossana Freitas Spiguel; 
o assessor do CRF-RS, Everton Borges; o vice-presidente do 
CRF-RS, Roberto Canquerini da Silva; o farmacêutico Rogério 
Hoefler, do Centro Brasileiro de Informação sobre Medica-
mentos (CEBRIM) e o coordenador do Núcleo de Atendimento 
Judicial da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais, Orozimbo Henriques Campos Neto.

CRF⁄MG recebe Grupo de Trabalho 
sobre judicialização da saúde

Solicite o agendamento pelo
falecomdiretoria@crfmg.org.br

Você quer falar diretamente 
com a diretoria do CRF/MG?

Basta solicitar o 
agendamento, via e-mail. 

Não se esqueça de colocar 
seus dados, entre eles, 

nome, telefone, local de 
trabalho e assunto que 

deseja tratar. 
A reunião poderá ser 

agendada para uma quinta 
ou sexta-feira.

02 1° Reunião com o setor de Fiscalização

03 Reunião com o setor de Fiscalização
Reunião de Diretoria

04 Encontro dos CRF’s em Vitória/Espírito Santo

05 Encontro dos CRF’s em Vitória/Espírito Santo

07 Reunião com o Ministério Público em Uberlândia

08 Audiência no TRT-MG | Reunião em Uberlândia

09 Reunião em Uberlândia

10 Reunião de Diretoria

14
Reunião com o presidente do TRT-MG
Reunião com o Conselho Estadual 
de Saúde de Minas Gerais

15 Reunião administrativa no CRF/MG

16
Participação no lançamento do Programa 
Farmácia de Todos da SES-MG
Congresso em Curitiba

17 Reunião administrativa no CRF/MG
Congresso em Curitiba

18 Reunião de Diretoria | Reunião Plenária
Reunião com Comissão Assessora Parlamentar

19 Abertura Prescrifar I turma UFMG

22 Reunião com gerentes do CRF/MG

23 Audiência trabalhista | Reunião interna
Reunião Extraordinária de Diretoria

24 Reunião de Diretoria

29 Reunião Geral Plenária do CFF

30 e 
31

Reunião Geral Plenária do CFF
Participação do CONCIFOP em Ouro Preto

01 Participação do CONCIFOP em Ouro Preto
Reunião de Diretoria | Audiência trabalhista

02 Abertura Prescrifar II turma Newton Paiva

06 Reunião sobre o III Congresso Mineiro 
de Farmácia em Juiz de Fora

07 Reunião com farmacêuticos em Ituiutaba
Curso de Diabetes no CRF

08 Reunião de Diretoria | Reunião com Assessoras
Reunião com farmacêuticos

09 Palestra Cosmetologia Avançada em Teófi lo Otoni

11 Reunião com o desembargador do TRT-MG

12 Reunião com o Conselho 
Regional de Odontologia

14
Reunião sobre a Comissão de Fundo 
de Assistência Profi ssional
Reunião com Sinfarmig

15 Reunião de Diretoria

16 Prescrifar em BH (UFMG e Newton Paiva)

19 Reunião com o SESC
Reunião com presidente da Comissão do TOC

20 Reunião sobre Congresso | Reunião de Diretoria

25 Reunião Câmara Técnica
Reunião Extraordinária de Diretoria

27 Reunião de Diretoria

28 Plenária CFF

29 Plenária CFF

30 Prescrifar em BH (UFMG e Newton Paiva)
Prescrifar em Ipatinga

Março 2016 Abril 2016

O CRF/MG tem trabalhado para instituir as Comissões 
Técnicas Assessoras, que têm a função de estudar e 
oferecer sugestões e fundamentações técnicas sobre 
assuntos específi cos de cada colegiado. Elas são órgãos 
técnicos consultivos vinculados ao CRF/MG, e consti-
tuídas por farmacêuticos representantes de sua área de 
atuação. Todas contam com um coordenador.

Algumas já foram implantadas, entre elas a Comissão 
Assessora de Homeopatia, a Comissão Assessora 
Parlamentar, a Comissão Assessora de Fitoterapia e a 
Comissão Assessora de Farmácia Comunitária.

De acordo com a diretoria, serão implantadas 16 Comissões Assessoras incluindo: Logística, Análises Clínicas, 
Citologia e Qualidade, Manipulação, Oncologia, Estética e Cosmetologia, Indústria, Farmácia Clínica, Hospitalar, Saúde 
Coletiva, Legislação, Resíduos e Gestão Ambiental e Ensino.

Comissões Assessoras dão suporte técnico ao CRF/MG
Uma das comissões já instituídas e em funcionamento é a Assessora 
Parlamentar, que conta farmacêuticos de diversos municípios
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Numa mudança de paradigma, há muito tempo a relação 
farmacêutico X paciente saiu dos moldes comerciais e está voltada 
para o cuidado clínico e com a promoção da saúde. Diretrizes do 
Conselho Federal de Farmácia (CFF), entre elas as Resoluções 585 
e 586, já estabeleciam a atuação clínica do farmacêutico. Mas foi 
em 2014 que essas diretrizes e os profissionais farmacêuticos 
ganharam reforço com a publicação da Lei 13.021, que regula-
menta a farmácia como estabelecimento de saúde e determina 
a presença obrigatória do profissional dentro dessas unidades, 
públicas e privadas.

Compromisso da diretoria do CRF/MG foi cumprido logo nos primeiros três meses de 
mandato; mais de mil farmacêuticos devem ser capacitados em Minas Gerais ainda este ano

A palavra é sua
“O que está sendo falado 
aqui é o que vivemos na 
prática. Prescrever é muito 
de valorizar e ser atencioso 
com o paciente. Muitos deles 
chegam desorientados, 
buscando ajuda, e somos 
nós, os farmacêuticos, 
que orientamos. Por 
isso, é importante que 

nós, como profissionais da saúde, nos capacitemos 
sempre para melhor atender esse público.”
Artemisa Cazassa
Farmacêutica de drogaria em Divinópolis

“Acredito que o Prescrifar 
está sendo inovador. 
O conhecimento das 
atribuições clínicas é de 
extrema importância 
para o profissional, 
pois o torna capaz de 
ofertar um serviço de 
qualidade à população, 
promovendo uma 

melhoria na qualidade de vida de todos, além 
de ser um diferencial no mercado de trabalho.”
Jaci Júnior Alves dos Santos
Diretor técnico Rede Farmácia 
de Minas, em Fervedouro

“Todas as palestras 
assistidas nesse 
primeiro dia foram 
muito interessantes. 
Eles estão falando 
de um ramo novo 
de atuação para o 
farmacêutico, que 
nos deixa mais 
perto do paciente 

e nos capacita para melhor atendê-los.”
Tamiris Laviola Ferreira
Farmacêutica de posto de coleta 
 em São Francisco do Glória

capacitação gratuita
para farmacêuticos

Gustavo Pires, do CRF/PR, lecionou o módulo de Legislação na aula inaugural da UFMG

A mesa diretora de abertura do Prescrifar foi composta pela diretora do CRF/MG, 
Júnia Medeiros; a vice-presidente, Elaine C. Baptista; o presidente, Luciano Rena; o 
Conselheiro Federal, Gerson Pianetti e a Assessora Técnica do CFF, Josélia Frade

A primeira turma, na UFMG, teve 200 alunos

Felizmente, o papel social do farmacêutico, 
de promoção à saúde, de orientação indivi-
dualizada e do atendimento clínico aos seus 
pacientes, a prescrição e o acompanhamento 
do tratamento farmacoterapêutico, tem sido 
retomado.

“E quem ganha com essa evolução da atuação 
do profissional farmacêutico é a população. 
O farmacêutico contribui para desafogar o 
sistema público de saúde, quando orienta, 
por exemplo, sobre as possibilidades de 
complicações do uso indiscriminado de 
medicamentos e da automedicação”, frisa o 
presidente do Conselho Regional de Farmácia 
de Minas Gerais (CRF/MG), Luciano Rena.

Para contr ibuir no aprimoramento dos 
conhecimentos do profissional farmacêutico 
no atendimento ao paciente, o CRF/MG 
criou o programa de cursos e capacitações 
para prescritores farmacêuticos, de modo a 
incentivar e qualificar a prática profissional. 
Esse foi um dos compromissos da atual 
diretoria, que já se concretizou. O Prescrifar, 
curso gratuito de Capacitação em Prescrição 
Farmacêutica, está a todo vapor. Com 
auditórios cheios, atualmente o curso está 
sendo ministrado em Belo Horizonte, com duas 
turmas, e em Ipatinga.

Alta demanda
A primeira turma teve início em março, no auditório da 
Faculdade de Farmácia (FAFAR) da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). Foram oferecidas 200 vagas, 
porém mais de mil farmacêuticos se inscreveram para o 
curso. Frente à enorme demanda, o CRF/MG buscou meios 
para contemplar o maior número possível de profissionais. 
Em abril, mais 270 farmacêuticos tiveram a oportunidade 
de iniciarem o curso, também em Belo Horizonte, dessa 
vez no Centro Universitário Newton Paiva.

Em abril foi a vez dos farmacêuticos de Ipatinga 
começarem o Prescrifar, onde o curso prossegue até 18 
de junho. Ele está sendo ministrado na Faculdade Única 
de Ipatinga, para 130 pessoas. Também vão receber o 
Prescrifar as cidades de Montes Claros (junho); Teófilo 
Otoni (julho); Uberlândia (agosto); Juiz de Fora (setembro) e 
Pouso Alegre (outubro).

Entre os assuntos abordados estão a apresentação das 
ferramentas necessárias para a realização da consulta 
farmacêutica e prescrição de medicamentos isentos de 
prescrição (MIPs), agregando ao profissional maior conheci-
mento relacionado ao cuidado clínico dos pacientes e 
incentivando a busca por especialização específica. 
Desta forma, o Prescrifar busca promover a prescrição 
farmacêutica e inserir de forma efetiva o farmacêutico no 
rol dos profissionais prescritores.
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Lançamento
A abertura das aulas da primeira turma do 
Prescrifar, em 19 de março, com solenidade 
na UFMG, em Belo Horizonte, contou com 
a presença da assessora do Conselho 
Federal de Farmácia (CFF), Josélia Frade; do 
Conselheiro Federal e diretor da FAFAR da 
UFMG, Gerson Antonio Pianetti e da diretoria 
do CRF/MG. Luciano Rena, presidente do 
Conselho, ressaltou que “os cursos de 
capacitações, palestras, workshops e fóruns 
são uma forma de valorizar a anuidade 
paga pelo profissional. Esperamos que os 
farmacêuticos aproveitem essa oportu-
nidade e que possam colocar o aprendizado 
em prática no seu dia a dia”.

Ele lembrou que a prescrição farmacêutica 
é um novo ramo de atuação para os 
farmacêuticos, instituída pela Resolução 
586/13. “Mas, para que essa nova função 
se firme e propague, é necessário aprimorar 
e estudar. E o Prescrifar tem justamente 
este objetivo”, disse.

A assessora do CFF Josélia Frade proferiu 
palestra sobre o histórico da atuação do 
profissional farmacêutico até a conquista 
do direito de prescrever medicamentos. “A 
luta pela prescrição farmacêutica começou 
com a posse da atual diretoria do Conselho 
Federal, em 2012, quando percebemos 
uma necessidade de mudanças no papel do 
farmacêutico. A ideia é que o farmacêutico 
sempre cresça como profissional da saúde, 
e que ele assuma o seu papel como atuante 
clínico, que assume sua autoridade técnica 
onde quer que ele esteja”, completou.

Waine Ferreira, membro da Comissão de Farmácia Comunitária do CRF/DF; Ismael Rosa, gerente comercial do 
ICTQ; Danilo Caser, presidente da FEIFAR; Aparecida Oliveira, assessora da diretoria do CRF/MG; Kátia Vanessa 

Moreira Mendes do Bom Conselho, Conselheira Federal Suplente; Luís Cláudio Mapurunga, Conselheiro 
Federal pelo Ceará e José Geraldo Brustolini, coordenador da Comissão Assessora Parlamentar do CRF/MG

Elaine C. Baptista, vice-presidente do CRF/MG; Kátia Vanessa Moreira Mendes do Bom Conselho, 
Conselheira Federal Suplente; Luciano Rena, presidente do CRF/MG; Gerson Pianetti, Conselheiro 

Federal; Josélia Frade, Assessora Técnica do CFF e Júnia Medeiros, diretora do CRF/MG

Também na Newton Paiva, José Geraldo Martins ministrou o 
módulo “Legislação e Prescrição de Medicamentos” 

“Muito interessante essa 
capacitação. Uma oportunidade 
de evoluir na profissão e de 
aprender coisas novas. Essas 
capacitações oferecidas pelo 
Conselho são um avanço e 
sinal de que o farmacêutico 
não está ficando de lado.”

Paulo Henrique 
Franco Lopes

Farmacêutico na UPA Barreiro e 
Hospital Regional de Betim

“Sempre participo dos cursos 
oferecidos pelo CRF. Acredito que 
eles são uma boa oportunidade 
para podermos nos atualizar, 
e com esse não seria diferente, 
até porque trata-se de um 
novo ramo de atuação para 
nós, farmacêuticos. Hoje 
é o primeiro dia e já deu 
pra ver que vai ser bom. 

A prescrição é uma nova perspectiva para nossa 
profissão, e precisamos ter respaldo para isso.”
Simone Drumond
Farmacêutica de dispensação em Itabira

“Uma iniciativa muito 
oportuna e um momento 
de interagir com os 
colegas de profissão.”
Nilson José Ribeiro
Farmacêutico da Drogaria 
Alterosa, em Betim

A segunda turma do Prescrifar também foi em Belo Horizonte, no Centro Universitário Newton Paiva. 
A professora Camila Melo ministrou aula de Comunicação, Interpretação e Atendimento ao Paciente

A Assessora Técnica do CFF, Josélia Frade, falou sobre a “Atuação Clínica do Farmacêutico”

Monica Lenzi, educadora em diabetes, 
falou sobre a missão do farmacêutico

Cristiane Coelho ministrou a palestra de abertura, 
na UFMG, com o tema “Empreendedorismo 

Farmacêutico no Atendimento Clínico ao Paciente”

“Trabalho na saúde pública, 
lidando diretamente com o 
paciente. O Prescrifar agrega 
valor no cuidado farmacêutico, 
que é a porta de entrada do 
atendimento na saúde.”
Héber Roriz Mendes
Farmacêutico do Programa 
Farmácia de Todos em 
São Francisco do Glória

“Para que essa nova função
(da prescrição farmacêutica) se firme 
e propague é necessário aprimorar
e estudar. E o Prescrifar tem 
justamente este objetivo”
» Luciano Rena, presidente do CRF/MG

A palavra é sua
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A palavra é sua

“Esse curso é uma iniciativa fantástica do CRF/MG. O profi ssional 
tem que se sentir valorizado nas taxas que paga ao Conselho 
e essa é uma forma de valorização e aprendizado. Fui aluno 
do professor Tarcísio Palhano e da professora Ivonete Batista 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sei o quanto 
eles trabalharam para o reconhecimento da farmácia clínica.”
Diego Romieri Cavalcanti Carneiros
Farmacêutico da Drogaria e Perfumaria 
Trindade em Venda Nova -BH

“Superimportante esse curso. 
Considero essa diretoria um 
ótimo grupo e agora está 
cumprindo o que prometeu, 
que é oferecer capacitações 
para os farmacêuticos.”
Lúcia Maria Costa 
Cançado
Proprietária e RT da 
Drogaria Barão

Sobre prescrição farmacêutica
O CRF/MG compartilha da convicção do CFF, e segue 
as suas orientações, de promover capacitações para a 
categoria. Mais de 17 mil farmacêuticos em todo o país já 
se inscreveram para o curso de Ensino à Distância (EAD) 
oferecido pelo CFF,  de “Prescrição Farmacêutica no Manejo 
de Problemas de Saúde Autolimitados”, que tanto pode 
impactar positivamente na saúde da população. Tal fato 
pode ser comprovado por meio dos bem-sucedidos exemplos 
brasileiros e nas transformações radicais que ocorreram na 
saúde pública de países como Reino Unido, Austrália, Nova 
Zelândia, Estados Unidos e Canadá, onde os farmacêuticos 
exercem a prescrição, há mais de dez anos. Esta certeza 
está mobilizando o órgão e os seus Conselhos Regionais, 
como o CRF/MG, a trabalharem em ritmo acelerado para pôr 
em marcha os projetos focados na área clínica.

Nesses países, as autoridades sanitárias encontraram na 
prescrição farmacêutica a alternativa segura para solucionar 
problemas de saúde relacionados ao uso de medicamentos 
e, também, resolver questões em seus sistemas de saúde, 
principalmente, os gastos descontrolados que estavam 
gerando prejuízos aos seus caixas.

A prescrição surgiu como resultado de um processo 
desencadeado dentro dos órgãos de saúde daqueles países, 
cujo foco estava centrado no deslocamento das ações para 
o paciente e para o uso apropriado do medicamento. As 
autoridades sanitárias buscavam melhores resultados no 
tratamento, mantendo as pessoas saudáveis ou com suas 

Luciano Rena, presidente do CRF/MG; Alessandra Ayub, coordenadora do curso de 
Farmácia da Newton Paiva e Aparecida Oliveira, assessora da diretoria do

CRF/MG, durante abertura da segunda turma do Prescrifar, em Belo Horizonte

“Achei essa iniciativa do curso muito 
importante. Basta a gente se capacitar 
mais para abrir o leque da nossa profi ssão 
e essa gestão está nos possibilitando 
isso. Se continuarem desse jeito, 
direcionando mais para as capacitações, 
será um grande ganho para a gente.”
Natália Xavier Santos Nunes
Farmacêutica do NASF em Pitangui

“Estou gostando muito 
dessa gestão do CRF e 
espero que continue com 
essas capacitações, nos 
possibilitando reciclar para 
focarmos no paciente.”
Daniel Filipe 
Chaves Martins
Proprietário de farmácia 
em Morro do Pilar

“Boa iniciativa! Esse 
curso está sendo muito 
proveitoso. Estamos 
precisando mesmo 
de capacitações.”
Tatiane Faria 
Moreira
Divinópolis

doenças controladas. Foi quando nasceu a ideia 
de expandir para outros profissionais, inclusive o 
farmacêutico, as responsabilidades no manejo clínico 
dos pacientes, com vistas a fortalecer o cuidado.

A forma factível para se garantir o sucesso dessa 
experiência estava em se conceder mais atribuições 
aos farmacêuticos. Os governos, então, deram-lhes a 
autoridade para prescrever. 

A morbimortalidade relativa às doenças e agravos 
não transmissíveis e à farmacoterapia tiveram um 
enorme crescimento, repercutindo nos sistemas de 
saúde, o que exigiu um novo perfi l do farmacêutico. 
Esse conjunto de necessidades passou a cobrar 
um farmacêutico mais focado no cuidado direto ao 
paciente, na promoção do uso racional de medica-
mentos e de outras tecnologias em saúde. Ou seja, 
o profi ssional contemporâneo foi levado a redefi nir a 
sua prática em conformidade com as necessidades 
dos pacientes, dos sistemas de saúde, do mercado.

O CRF/MG reserva-se o direito de alterar as datas 
ou cancelar o curso, sem aviso prévio. 

CONFIRA AS PRÓXIMAS 
CIDADES QUE VÃO 
RECEBER O PRESCRIFAR 
AINDA ESTE ANO:

_MONTES CLAROS (JUNHO)

_TEÓFILO OTONI (JUNHO)

_UBERLÂNDIA (AGOSTO)

_JUIZ DE FORA (SETEMBRO)

_POUSO ALEGRE (OUTUBRO)

A aula inaugural do Prescrifar, em Ipatinga, contou com a presença da 
diretora do CRF/MG, Gizele Leal e do presidente, Luciano Rena

Em Ipatinga, o módulo “Legislação e Prescrição de Medicamentos” também 
foi ministrado por José Geraldo Martins, para uma turma de 130 alunos
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ATIVO 31/03/2016 31/03/2015 AH PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/03/2016 31/03/2015 AH
Ativo Circulante 30.208.193,95        23.132.451,66        31% Passivo Circulante 8.256.381,79          7.674.349,92          8%
Caixa e Equivalentes de Caixa 17.029.115,65        14.583.003,51        17% Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 159.455,04             122.737,27             30%
Bancos Conta Movimento 369.040,22               58.086,09                 535% Encargos Sociais a Pagar 159.455,04               122.737,27               30%
Bancos Aplicação Financeira 16.660.075,43          14.524.917,42          15%

Créditos a Curto Prazo 12.903.671,89        8.186.562,09          58% Obrigações a Curto Prazo 306.516,73             311.320,91             -2%
Créditos a Receber Empresas e Profissionais 12.903.671,89          8.186.562,09            58% Fornecedores 182.129,33               187.121,35               -3%

Consignações 124.387,40               124.199,56               0%
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 9.690,65                 79.720,36               -88%
Adiantamentos Concedido a Pessoal e Tereceiros 4.938,14                   40.581,15                 -88% Demais Obrigações a Curto Prazo 271.942,25             1.086.380,23          -75%
Depósitos Restituíveis -                             -                             - Transferências correntes -                             1.009.098,01            -100%
Outros Valores a Receber 4.752,51                   39.139,21                 -88% Outras obrigações 271.942,25               77.282,22                 252%

Estoques 265.715,76             283.165,70             -6% Provisões de Curto Prazo 7.518.467,77          6.153.911,51          22%
Almoxarifado 265.715,76               283.165,70               -6% Provisões Trabalhistas 782.806,99               928.254,33               -

Provisões para Risco Trabalhistas e Cíveis 2.722.212,90            2.517.212,90            -
Provisão Cota-Parte 3.603.356,90            2.041.893,30            76%

Ativo Não Circulante 10.367.819,42        25.832.017,74        -60% Provisão Fundo de Assistência Profissional 410.090,98               666.550,98               -38%
Ativo Realizável a Longo Prazo 1.369.020,56          14.635.456,08        -91%
Divida Ativa 387.523,70               4.917.080,52            -92% Patrimônio Líquido 17.462.885,99        23.269.847,84        -25%
Dívia Ativa Executada 874.783,08               9.615.260,60            -91% Ajustes de Exercícios Anteriores - 27.104,66                 -
Depositos Judiciais 106.713,78               103.114,96               3% Resultados Acumulados 17.462.885,99          23.242.743,18          -25%

Investimentos, Imobilizado e Intagível 8.998.798,86          11.196.561,66        -20%
Bens Móveis 976.367,82               2.157.193,72            -55%
Bens Imóveis 8.022.431,04            7.500.000,00            7%
Intangível -                             1.539.367,94            -100%

Variação Patrimonial Diminutiva 9.733.818,35          8.503.294,51          14% Variação Patrimonial Aumentativa 24.590.563,94        26.523.566,15        -7%

TOTAL 50.309.831,72        57.467.763,91        -12% TOTAL 50.309.831,72        57.467.763,91        -12%

Previsão Arrecadação
% 

Execução 31/03/2016 31/03/2015 AH
Receitas Correntes 24.892.887,10        15.743.073,87        63% Receitas Correntes 15.743.073,87        14.177.027,15        11%
Receitas de Contribuições 19.379.443,47          13.166.333,63          68% Receitas de Contribuições 13.166.333,63          11.615.731,29          13%
Receitas de Serviços 2.203.443,62            1.519.644,52            69% Receitas de Serviços 1.519.644,52            1.490.074,74            2%
Receitas de Dívida Ativa 334.692,85               157.639,23               47% Receitas de Dívida Ativa 157.639,23               301.409,33               -48%
Receitas Financeira 1.235.307,16            484.223,16               39% Receitas Financeira 484.223,16               582.061,16               -17%
Outras Receitas Correntes 1.740.000,00            415.233,33               24% Outras Receitas Correntes 415.233,33               187.750,63               121%

Receitas de Capital -                          -                          - Receitas de Capital -                             -                             

Subtotal 24.892.887,10        15.743.073,87        63% Subtotal 15.743.073,87        14.177.027,15        11%

Despesas Correntes 23.602.555,56        7.414.979,94          31% Despesas Correntes 7.414.979,94          5.394.509,93          37%
Despesas de Custeio 17.314.333,79          3.518.733,88            20% Despesas de Custeio 3.518.733,88            2.851.680,99            23%
Transferências Correntes 6.288.221,77            3.896.246,06            62% Transferências Correntes 3.896.246,06            2.542.828,94            53%

Despesas de Capital 1.290.331,54          47.399,99               4% Despesas de Capital 47.399,99               216.822,50             -78%
Investimentos 1.290.331,54            47.399,99                 4% Investimentos 47.399,99                 216.822,50               -78%

Subtotal 24.892.887,10        7.462.379,93          30% Subtotal 7.462.379,93          5.611.332,43          33%

Superávit Apurado xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Superávit Apurado 8.280.693,94          8.565.694,72          -3%

LUCIANO MARTINS RENA SILVA - Presidente - CRFMG 11.850    
GIZELE SOUZA SILVA LEAL - Diretora Tesoureira - CRFMG 16.053    
NÁDIA NAIRA MACIEL COSTA - Gerente de Contabilidade - CRCMG 105.772/O    

BALANCETE PATRIMONIAL DE VERIFICAÇÃO 1º TRIMESTRE 2016

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/03/16 COMPARATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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Oportunidade para ampliar o conhecimento sobre 
a clínica farmacêutica contemporânea

Todas as informações 
como valores de inscrição, 
programação dos cursos e 
palestras que serão oferecidas, 
sugestões de hotéis, e demais dados, 
já estão disponibilizadas no hotsite do 
Congresso. Constantemente a página 
é atualizada com novidades. Acesse!
www.crfmg.org.br/congressomineiro

Já estão abertas as inscrições para o 3º Congresso 
Mineiro de Farmácia, cujo tema é “Clínica Farmacêutica 
no Cenário Atual”. O evento será na Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF), nos dias 22, 23 e 24 de setembro, 
com ampla grade científi ca e participação de renomados 
palestrantes.

“Queremos levar o máximo de conteúdo relevante e 
consistente para os farmacêuticos, estudantes e demais 
profissionais da área de saúde. Esperamos mais de mil 
pessoas para este Congresso, que conta com o apoio 
essencial de diversas universidades, como a UFJF, 
faculdades de farmácias, associações e comunidade 
da área da saúde”, reforça Luciano Rena, presidente do 
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG).

Capacitação valorizada
O objetivo do 3º Congresso Mineiro de Farmácia é, de 
acordo com a comissão organizadora, proporcionar 
conhecimento e troca de experiências, por meio de cursos, 
minicursos, palestras, mesas-redondas, workshops, com 
temas atuais e relevantes para as práticas farmacêuticas.

A programação científica foi desenvolvida por uma 
comissão formada por professores-doutores e profis-
sionais capacitados, e abordará as diversas áreas de 
atuação farmacêutica (veja no quadro da página 23).

Diretor, professores da UFJF e integrantes das comissões 
organizadora do 3o Congresso Mineiro 
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Algumas palestras já confi rmadas

A homeopatia e as várias áreas de atuação do 
farmacêutico, com Adriana Passos Oliveira 

Atenção farmacêutica em distúrbios intestinais: doença 
celíaca e intolerância à lactose, com Giovanni Schettino

Atenção Farmacêutica em Oncologia, 
com Núbia de Lima Pedrosa

Tratamento da Dengue com Homeopatia, 
com Olney Leite Fontes

Atenção Farmacêutica na antibioticoterapia, 
com Mariana Linhares Pereira

Prevenção de erros no processo magistral, 
com Ivan da Gama Teixeira (Anfarmag)

Bio based products: produtos sustentáveis 
a serviço da saúde e alimentação, com 

Silvio Silvério da Silva (USP-Lorena)

O que preciso para ser um laboratório 
acreditado?, com Paulo Ribeiro

Manipulação magistral de dermocosméticos, 
com Neise Orrú Cerqueira Avelar

Áreas de atuação 
clínica farmacêutica 
que serão abrangidas

Análises Clínicas

Citologia Clínica

Farmácia Clínica

Farmácia Hospitalar

Farmácia Homeopática

Farmácia Magistral

Farmácia Oncológica

Educação Farmacêutica

Gestão e Empreendedorismo

Saúde Coletiva

Juiz de Fora
A Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foi escolhida para sediar o 3º Congresso 
Mineiro de Farmácia devido à importância da instituição na Região da Zona da Mata de Minas Gerais e reconheci-
mento por suas contribuições para a formação dos profi ssionais. A UFJF tem tradição de cem anos de história. Desde 
dezembro de 2014, o farmacêutico José Otávio do Amaral Corrêa está na direção da Faculdade de Farmácia.

Dentre os municípios da região, Juiz de Fora é a cidade com maior número de farmacêuticos, além de ser considerada 
como principal polo universitário, industrial, cultural e de serviços do Sudeste de Minas Gerais. Sua área de infl uência 
se estende por toda a Zona da Mata, por uma pequena parte do Sul de Minas e também do Centro fl uminense.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), a população estimada da cidade em 
2015 era de 555.284 pessoas. Em 2013 possuía um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 24.323,55.

Reunião entre o diretor José Otávio e integrantes das comissões 
Científica e Organizadora para a montagem da grade científica

“O intuito é oferecer informação altamente qualifi cada e 
proporcionar uma troca de experiências e vivências para 
todos os congressistas. Será um momento para refl etir 
sobre a atividade, atualizar tecnologias, informações e 
práticas para serem aplicadas no dia a dia”, explicam 
Márcia Alfenas, assessora Técnica, e Aparecida Oliveira, 
assessora da diretoria do CRF/MG, integrantes da 
comissão organizadora do Congresso.

"A Faculdade de Farmácia 
sente-se honrada nesta 
parceria com o CRF/MG 
em promover o Congresso. 
A Faculdade de Farmácia 
é uma casa centenária 
e sempre na busca por 
promover ensino, pesquisa 
e extensão de qualidade. 
Neste contexto, os eventos 
científi cos assumem 
um papel de grande 
importância no processo 
da comunicação científi ca 

na medida em que a transmissão de idéias e fatos novos 
chegam à comunidade científi ca. Estes constituem-se como 
fonte essencial na busca e apreensão de novos conhecimentos 
e sua fi nalidade é reunir profi ssionais e/ou estudantes de 
uma determinada especialidade para trocas e transmissão 
de informações de interesse comum aos participantes"
Prof. Dr. José Otávio do Amaral Corrêa
Diretor da Faculdade de Farmácia da UFJF
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A nutrição espor tiva é considerada hoje 
o segundo fator que mais inf luencia no 
desempenho de atletas. Com o objetivo de 
promover a saúde, melhorar o desempenho e 
otimizar a recuperação pós-exercícios, a nutrição 
esportiva tornou-se um mercado global de força 
considerável. Segundo dados da ABENUTRI 
(Associação Brasileira de Empresas de Produtos 
Nutricionais), potencial é o que não falta para 
o mercado brasileiro deslanchar. Em 2015, o 
faturamento chegou a US$ 320 milhões, com 
cerca de 2,5 milhões de consumidores, que 
encontram esses produtos em lojas especia-
lizadas e farmácias. O farmacêutico, por sua 
vez, também contribui para o setor de nutrição 
esportiva.

Seja na manipulação, produção e criação de 
novos produtos, no controle de qualidade 
destes ou com o seu trabalho qualificado na 
indústria esportiva, a atuação do profissional 
neste segmento é regulamentada pelo CFF, que 
considera o farmacêutico como profi ssional da 
saúde qualificado para trabalhar nas etapas 
de manipulação e produção de suplementos 
alimentares, para nutrição esportiva.

A área é especialidade dos gêmeos farmacêu-
ticos Victor e Vinicius Carneiro, que viram na 
manipulação de suplementos alimentares, 
uma oportunidade nova e pouco conhecida 
de abrir um negócio no setor farmacêutico. Há 
quase dois anos, eles abriram uma empresa 
de nutrição esportiva, que busca aperfeiçoar 
o desempenho de atletas, além de produzir 
produtos com colágeno para idosos e a linha 
de adoçantes especiais para os diabéticos, 
buscando sempre melhorar a qualidade de vida 
dos usuários.

Gêmeos farmacêuticos
aliam-se à nutrição esportiva

Durante o curso, conheceram diversas áreas de atuação, trabalharam em diferentes lugares, mas o 
interesse pela linha esportiva falou mais alto. Eles contam que sempre tiveram hábitos saudáveis e 
gosto por esportes e academias, e que tudo isso só foi contribuindo para maior interesse em produtos 
que aumentassem a performance na hora de um treino. “Durante a faculdade, fomos conhecendo 
fábricas de suplemento alimentar, pegando dados, fornecedores, contatos e também contamos com a 
ajuda de professores”, contou Víctor.

Depois de formados, os irmãos juntaram dinheiro e abriram seu próprio negócio. Além dos conheci-
mentos específi cos que haviam adquirido, eles ainda contaram com a ajuda do pai, que é administrador, 
para auxiliar na abertura da empresa. “Fizemos um curso sobre empreendedorismo e acabamos de 
concluir nosso MBA em gestão empresarial para prestar atenção nos riscos e lidar melhor com a 
área, arriscando de maneira segura”, afi rmou Vinícius. “Foi fundamental para gerir melhor nossa 
indústria. Com o aprendizado adquirido, fomos selecionados para nos juntar ao Centro de Desenvolvi-
mento Tecnológico da UFV, no qual poderemos trabalhar mais focados em inovação, na gestão e em 
pesquisas de novos produtos, com todo apoio da universidade”, completou Victor.

Na época da abertura da empresa, já havia uma oferta grande de suplementos alimentares fora do 
Brasil e, segundo os irmãos, especialistas afi rmavam que o mercado brasileiro de nutrição esportiva 
não alcançava nem 10% do faturamento dos Estados Unidos, por exemplo. Desde seu início, a nutrição 
esportiva tornou-se um mercado global de força considerável. Hoje, com previsão cada vez maior de 
crescimento, os fabricantes têm muito a ganhar ao concorrerem neste mercado, e foi pensando assim 
que eles abriram o próprio negócio.

Mas mesmo com um mercado recém-formado e promissor, Victor e 
Vinícius enfrentaram obstáculos. Segundo eles, além da dificuldade 
fi nanceira para abrir uma empresa, eles afi rmam que a maior de todas 
foi lançar um produto novo nesse mercado “competitivo e fechado”. 
Atualmente, a empresa dos irmãos atende os estados de Minas Gerais, 
Espírito Santo e São Paulo, e ainda neste semestre os dois pretendem 
inserir o Rio de Janeiro na lista. “Depois de fecharmos com o Rio de 
Janeiro, nossa próxima meta é chegar aos estados de Goiás, Santa 
Catarina e Bahia, para depois avaliarmos a possibilidade de atingir o 
mercado exterior”, afi rmou Victor.

O segmento que os gêmeos escolheram para atuar ainda é pouco 
conhecido no setor farmacêutico, mas eles dizem estar à disposição para 
apresentarem essa área a outras pessoas. “Há pouco tempo, o diretor 
de uma escola entrou em contato com a gente, pedindo que fôssemos 
até lá para conversar com os alunos do 3° ano do ensino médio, para 
falarmos sobre o curso de farmácia, sobre 
os possíveis ramos de atuação e sobre 
nossa especialidade, para tentar ajudar 
aqueles alunos que ainda estão indecisos, 
apresentar para eles uma nova possibilidade 
dentro da área farmacêutica”, afi rmaram.

Infl uência
Ainda crianças, os irmãos de Viçosa tiveram a infl uência do avô, 
que era farmacêutico, e os levava para acompanhar o dia a dia na 
farmácia. “Ao ver nosso avô trabalhando com tanto entusiasmo, 
acabamos por gostar da ideia de farmácia, aquela coisa de criar 
medicamentos e misturas”, contou Vinícius. Ao longo do ensino 
médio, até cogitaram cursar medicina, mas a farmácia tinha seu 
lugar cativo na cabeça dos rapazes, que, juntos, foram aprovados 
na Universidade Federal do Espírito Santo, onde moraram por 
alguns anos.

Irmãos abrem empresa de nutrição esportiva e mostram que a área também é para farmacêuticos
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O Brasil é um dos maiores mercados 
da área da beleza e saúde estética do 
mundo. De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(Abihpec), ficamos atrás apenas da 
China e dos Estados Unidos. Em 
2014, o brasileiro destinou 2% do seu 
orçamento à compra de produtos de 
higiene e beleza, movimentando US$ 
43,5 bilhões. Tais números refl etem 
diretamente no mercado de saúde 
estética, que também tem tido cresci-
mento exponencial e se mostrado um 
mercado promissor para aqueles que 
desejam iniciar o próprio negócio.

Desde maio de 2013 a Resolução nº 
573 do Conselho Federal de Farmácia 
(CFF), seguida pela Resolução nº 616 
de novembro de 2015, regulamentam 
a atuação dos farmacêuticos no 
exercício da Saúde Estética e da 
responsabilidade técnica por estabe-
lecimentos que executam atividades 
afins. A área de atuação é ampla e 
abrange procedimentos invasivos não 
cirúrgicos e as técnicas crioterápicas 
estéticas, como a criolipólise.

Porém, para realizar tais procedi-
mentos o farmacêutico deve estar 
capacitado técnica, científi ca e profi s-
sionalmente para utilizar-se das 
técnicas de natureza estética e dos 
recursos terapêuticos. Além disso, 
cabe ao profissional certificar-se de 
que o estabelecimento pelo qual 
assumirá a responsabilidade técnica 
encontra-se legalmente constituído 
e autorizado para o desempenho de 
suas atividades, especialmente junto 
ao Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária.

Empreendedoras, as irmãs Márcia Abreu (E) e Juliana Figueiredo 
investiram na formação para atuarem na nova área

Para atuar na área é necessário atender a alguns requisitos, como ser egresso de 
programa de pós-graduação Lato Sensu reconhecido pelo MEC, em saúde estética
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é mais um campo em expansão para o farmacêutico
Saúde estéticaSaúde estética Aproveitando oportunidades

Atenta às possibilidades desse 
segmento, antes mesmo da regula-
mentação pelo CFF, a farmacêutica 
Juliana Lopes Figueiredo já vislum-
brava que o mercado poderia ser 
aberto para a atuação dos profis-
sionais da área. Graduada em 2004 
pela Unifenas, Juliana começou a 
carreira profissional como respon-
sável em uma farmácia na cidade 
de Ipatinga, área em que atuou por 
cerca de cinco anos. Posteriormente, 
graduou-se também em biomedicina.

O interesse pela estética fez com 
que Juliana buscasse, em Belo 
Horizonte, um curso de limpeza de 
pele, que abriu portas para o início 
de sua atuação na área. “Eu tinha 
uma dupla jornada, trabalhando 
c o m o  r e s p o n s áv e l  e m  u m a 
farmácia, e à tarde em uma clínica 
estética”, conta.

Meses depois, o dermatologista que 
a atendia a convidou para trabalhar 
na clínica que ele estava inaugu-
rando. “Conversava muito com 
ele sobre fármacos. Ele viu que eu 
entendia bastante do assunto e que 
tinha grande interesse e alguma 
experiência na área estética, e 
me convidou para ter meu próprio 

espaço na clínica. Dessa forma 
complementávamos o trabalho um 
do outro: eu fazia limpeza de pele 
e entrava com os fármacos e ele 
prescrevia o que não fazia parte do 
rol autorizado para os farmacêu-
ticos”, explica Juliana.

Em abril de 2012, Juliana fundou a 
própria clínica. O negócio deu tão 
certo que, em maio de 2013, ela 
abriu a primeira filial, em Ipatinga. 
Seis meses depois mais uma filial 
era inaugurada, dessa vez pela 
sua irmã, Márcia Lopes Abreu - que 
também tem as duas formações, 
em farmácia e biomedicina - em um 
dos bairros mais nobres de Belo 
Horizonte, o Belvedere.

Para os farmacêuticos que querem 
atuar na área, as irmãs compartilham 
da mesma opinião: é preciso ter 
força de vontade para começar, se 
especializar, ter muito profi ssionalismo 
e buscar sempre atualizações. “O 
campo é muito bom. Apesar da crise 
econômica, a área de estética não tem 
sido afetada. Os brasileiros gostam 
de se sentir bem consigo mesmos 
e não vão deixar de investir no seu 
bem-estar. Além de ser uma área em 
crescimento, é muito gratifi cante! Ter o 
próprio negócio é algo que traz grande 
satisfação pessoal”, conclui Márcia.

De acordo com o artigo 2º, da Resolução 573 do CFF, constituem técnicas de 
natureza estética e recursos terapêuticos utilizados pelo farmacêutico em 
estabelecimentos de saúde estética:

 . avaliação, definição dos procedimentos e estratégias, acompanhamento e evolução estética;

 . cosmetoterapia;

 . eletroterapia;

 . iontoforese;

 . laserterapia;

 . luz intensa pulsada;

 . peelings químicos e mecânicos;

 . radiofrequência estética; 

 . sonoforese (ultrassom estético). 
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A palavra é sua

“Concluí minha graduação na UFMG, em 
2013. O mercado estava meio fechado e 
vi uma oportunidade de aperfeiçoar os 
conhecimentos com essa especialização 
do HC, que está me preparando para 
ingressar no mercado de trabalho”.
Williane do Nascimento Mendes
Residente na especialização Saúde do Idoso

“Sou de Vitória da Conquista (BA). Cursei 
farmácia na Universidade Federal da 
Bahia e, há pouco mais de um ano, estou 
na Residência do HC. Preferi vir para Belo 
Horizonte, pois sabia dos benefícios e da 
conceituação dessa especialização”.
Jacqueline Miranda Heine
Residente na especialização Saúde do Idoso

Profi ssionais se especializam no Hospital das Clínicas, em BH
Pode soar estranha a ideia de um farmacêutico 
realizando residência em um hospital. Mas a atividade 
é uma etapa importante no ensino de Farmácia e pode 
ajudar a reconectar o aluno à essência do trabalho, como 
profi ssional da saúde. Embora seja ainda desconhecida 
de muitos farmacêuticos, e por futuros profi ssionais, a 
Residência Multiprofissional em Saúde foi instituída 
pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura), pela Lei n° 
11.129 de 2005.

A especialização já está incluída na rotina de muitos 
hospitais e de farmacêuticos no país. Um exemplo é 
o Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, onde a 
Residência Integrada Multiprofi ssional em Saúde é uma 
realidade desde 2010, para farmacêuticos e profi ssionais 
de outras áreas.

A modalidade de formação pós-graduada, especialização 
lato sensu, tem como característica treinamento em 
serviço em um hospital. “As atividades dos residentes 
são desenvolvidas no âmbito hospitalar, ambulatorial e 
em centros de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. 

O MEC preconiza que o residente tenha parte do treina-
mento na atenção básica em saúde”, conta o tutor e 
professor da UFMG, Adriano Max Reis.

Conforme explica, o HC tem duas áreas de concen-
tração que contam com farmacêutico, sendo o Cuidado 
Humanizado da Criança e do Adolescente (R1), com duas 
vagas, e Saúde Cardiovascular e Saúde do Idoso, com 
três vagas (R2). A seleção é anual e a residência tem 
duração de dois anos.

Benefícios
Segundo Adriano Reis, como benefício pela especialização 
o farmacêutico passa a ter formação profi ssional com rigor 
científico e tecnológico nas áreas de atuação clínica do 
programa, de forma articulada com os demais profi ssionais 
de saúde e comprometida com a atenção integral à saúde.

Desde o seu início no HC, 11 farmacêuticos concluíram 
a Residência e oito estão em curso, sendo três em R2 
e cinco em R1. No Hospital Risoleta Tolentino Neves, 
também vinculado à UFMG, são oferecidas duas vagas 
para farmacêutico em Saúde do Idoso.

Residentes do Hospital das Clínicas ladeadas pela preceptora Maria das Dores Graciano Silva e do tutor professor Adriano Reis

De acordo com Adriano, há ainda outras áreas de Residência que 
contemplam o farmacêutico, entre elas, a onco-hematologia, urgência 
e emergência, terapia intensiva e atenção básica, oferecidas em outras 
instituições de Belo Horizonte e de outros estados.

O público-alvo da Residência é principalmente farmacêuticos recém-
-formados. Durante a especialização, que exige dedicação exclusiva, 
com tempo integral, o farmacêutico recebe uma bolsa paga pelo MEC, 
no valor de R$ 3.330,43. A carga horária semanal é de 60 horas, totali-
zando 5.760 horas, sendo que 4.605 horas são de aulas práticas. “Ao 
fi nal dos dois anos do curso é obrigatória a apresentação individual de 
um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)”, ressalta Adriano.

Tutores
Na residência multiprofissional, o residente conta um docente que 
atua como tutor e um farmacêutico que exerce a função de preceptor. 
O farmacêutico preceptor orienta o residente no desempenho das 
atividades práticas vivenciadas na assistência. O tutor estabelece, 
coordena e desenvolve o conteúdo teórico e/ou o teórico prático da 
residência.

Os tutores são docentes da Faculdade de Farmácia da UFMG. Na área de 
concentração de Saúde do Idoso do HC os tutores são o professor Adriano 
Max Moreira Reis e a professora Maria Auxiliadora Parreiras Martins.

A farmacêutica Maria das Dores Graciano é preceptora no programa de 
Residência do HC. Em sua opinião, a especialização é uma oportunidade 
de desenvolver um trabalho em equipe e de aprendizado. Ela lembra 
que a expansão das atividades do serviço de farmácia clínica criou um 
cenário propício para realização das residências oferecidas no HC.

No Cuidado Humanizado à Criança e Adolescente as tutoras são as 
professoras Clarice Chemello e Marina Lima.

Residência farmacêutica 

Seleção

A inserção do Residente no programa 
é por processo seletivo, com prova 
teórica abrangendo conhecimentos 
de saúde pública e específicos de 
farmácia e prova de títulos. 

O processo seletivo é integrado, 
podendo o candidato, caso tenha 
interesse, concorrer simultaneamente 
à vaga no HC/UFMG e no Hospital 
Risoleta Tolentino Neves. Informações 
complementares sobre a seleção 
podem ser encontradas no site dos 
hospitais e da instituição organizadora 
do processo seletivo, a FUNDEP 
(www.gestaodeconcursos.com.br). A 
prova é geralmente em novembro e o 
edital divulgado a partir de agosto.

O farmacêutico interessado em 
c u r s a r  r e s i d ê n c i a  p o d e  o b t e r 
informações no hotsite RESIDÊNCIA 
EM SAÚDE - um jeito novo de fazer 
Farmácia (comunicacaocff .wix.com/
residencia). As vagas ofertadas em 
diferentes instituições de Minas 
Gerais e de outros estados são 
divulgadas neste site.
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O tema escolhido pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), este ano, para marcar o Dia Mundial da Saúde foi a 
diabetes, celebrado em 7 de abril.

O CRF/MG também preparou programação especial e os 
farmacêuticos tiveram a oportunidade de participarem 
de um minicurso gratuito com o tema Diabetes Expert: 
torne-se um especialista no atendimento ao paciente 
diabético, ministrado na sede do Conselho pela educadora 
Mônica Lenzi.

A doença preocupa autoridades de saúde, pois cerca de 
50% das pessoas acometidas pelo mal não sabem que são 
portadoras do diabetes. No Brasil, pesquisa do Ministério 
da Saúde aponta que 9 milhões de brasileiros têm diabetes, 
o que corresponde a 6,2% da população adulta no país.

Durante a palestra, Mônica abordou a assistência 
farmacêutica ao paciente diabético na prática, com foco 
na promoção da qualidade de vida. Foram destacadas a 
necessidade de promover a adesão ao tratamento e uso 
racional dos medicamentos orais e injetáveis, além de 
técinicas de fi delização ao paciente diabético.

A diretora do CRF/MG Júnia Célia de Medeiros ressalta que 
“como promotores da saúde, o farmacêutico deve estar 
engajado em todas as ações que contribuam para a melhor 
orientação e acompanhamento do paciente”.

Existem cerca de 14 milhões de brasileiros diabéticos, segundo o IDF 
– International Diabetes Federation, e o Brasil encontra-se na quarta 
colocação em número de diabéticos no mundo, atrás somente para 
a China, Índia e EUA. 

O diabetes é um sério problema de saúde pública em todo o planeta 
e mesmo com o surgimento de novas tecnologias, como o pâncreas 
artificial, medidores de glicose que não precisam de picadas, 
insulina inalada, que dispensa o uso de agulha, sem Educação 
(conhecimento) o tratamento fi ca comprometido, podendo levar ao 
surgimento das comorbidades inerentes do descontrole glicêmico 
como: retinopatia, neuropatia, nefropatia, doenças cardiovasculares, 
amputação e disfunção erétil.

“Diabetes com educação é diabetes sem complicação”

O tratamento do diabetes requer uma equipe multidisciplinar, 
constituída por médico, nutricionista, educador físico, psicólogo, 
enfermeiro e também o farmacêutico, pois estamos aptos para fazer 
muito mais do que simplesmente dispensar medicamentos.

Levando-se em consideração o grande número de farmácias e 
drogarias existentes no Brasil, a frequência com que o paciente 
diabético vai até estes estabelecimentos, os farmacêuticos estão 
na linha de frente e com um papel fundamental no tratamento da 
doença. O paciente diabético, ou seu cuidador, frequenta a farmácia 
no mínimo uma vez ao mês em busca de seus medicamentos de uso 
contínuo e insumos para controle da doença. O diabético tem mais 
contato com o farmacêutico do que com o médico, que ele vê com 
menos frequência (em média de duas vezes ao ano).

Nós, farmacêuticos, nos encontramos bem-posicionados para 
aconselhar e educar os diabéticos para o controle dos níveis 
glicêmicos. Quando avaliamos o estado de saúde do paciente temos 
como incentivá-lo a aderir ao tratamento prescrito pelo médico, 
além de detectar possíveis interações medicamentosas. Há muitos 
pacientes que não informam ao médico sua condição de diabético 
e, por algum motivo, recebem uma prescrição de corticoide para 
algum tipo de tratamento temporário, droga esta hiperglicemiante, 
que vai levar a um descontrole glicêmico, mesmo que o paciente 
esteja seguindo à risca todas as determinações de seu médico para 
o tratamento do diabetes.

Por meio de planilhas ou programas específ icos, podemos 
acompanhar e monitorar os parâmetros bioquímicos destes 
pacientes, encaminhando-os a outros profi ssionais de saúde, que 
fazem parte da equipe multidisciplinar. 

Se exercemos o papel de Educador em Diabetes, podemos capacitar 
o paciente diabético a gerir melhor o seu controle. O simples fato de 
fazer um teste de glicose capilar sem que tenha feito a higienização 
correta das mãos, pode levar a resultados irreais que, consequente-
mente, levam a doses de insulinas não adequadas para o momento, 
gerando um descontrole glicêmico.

CRF/MG aborda tema escolhido pela 
OMS para o Dia Mundial da Saúde

A importância do farmacêutico na vida do diabético
OMS para o Dia Mundial da Saúde

Dezenas de farmacêuticos participaram do minicurso ministrado por Mônica Lenzi

A palavra é sua
“Sempre que posso, participo das 

capacitações que acrescentam muito pra 
gente. Acredito que, cada vez que se discute 

sobre um tema, temos a oportunidade 
de aprimorar os nossos conhecimentos. 

Participar dos cursos aqui no Conselho é 
também uma forma de nos aproximarmos e 

conhecermos as pessoas que trabalham nele.”
Edenize Moreira Fagundes

Farm. na Drogaria Marília de Dirceu

“A realidade que temos é que o paciente 
com diabetes é mal instruído. Muitas mortes 
acontecem por falta de orientação ao paciente. 
Para o tratamento do diabete é necessário 
equipes multidisciplinares. Um dos profi ssionais 
mais envolvidos com o tema é o farmacêutico. 
A iniciativa do CRF/MG, de capacitar os 
farmacêuticos, é muito importante”
Janaína Pereira Miranda
Farm. na Secretaria Estadual de Saúde

*Mônica Lenzi

> Medidas simples de alteração do estilo de vida demonstraram ser 
eficazes para prevenir ou atrasar o início da diabetes tipo 2. Manter 
um peso corporal normal, praticar uma atividade física regular e ter 
uma alimentação saudável podem reduzir o risco da diabetes.

> A diabetes é tratável e pode ser controlada. Aumentar o acesso ao 
diagnóstico, à educação auto-gerida e aos tratamentos comportáveis 
do ponto de vista dos custos são componentes essenciais da resposta.

> Os esforços para prevenir e tratar a diabetes são importantes para se 
alcançar a meta mundial do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
3, que visa reduzir em 1/3 a mortalidade prematura causada pelas 
doenças não transmissíveis até 2030.

Evitável

Podemos dar as orientações dietéticas básicas, fazendo 
com que o paciente tenha uma alimentação mais saudável 
e balanceada; orientar e incentivar este paciente à pratica 
de atividade física, que, aliada a alimentação equilibrada e 
ao tratamento medicamentoso prescrito pelo médico, são os 
pilares para uma vida saudável, mesmo com diabetes.

Esta prestação de serviço na gestão do diabetes requer conheci-
mento sobre o mercado (produtos, medicamentos e insumos 
disponíveis), habilidades de comunicação, e um compromisso 
de tempo, esforço e recursos. Os farmacêuticos que se dedicam 
à formação em educação em diabetes colhem recompensas em 
termos de satisfação profi ssional e até mesmo fi nanceiras.

Este paciente possui o maior t icket médio do varejo 
farmacêutico, girando entre R$ 350,00 e R$ 1.500,00 mês. 
Pesquisas indicam que o paciente diabético visita a farmácia 
de três a 8 vezes mais que um paciente comum. Fidelizá-lo, 
por meio da excelência do atendimento e da presença da lista 
completa de produtos necessários para atendê-lo, vai aumentar 
consideravelmente suas vendas, podendo impactar em até 30% 
no faturamento.

O processo de comunicação com este paciente é de extrema 
importância. Atender as necessidades das pessoas com 
diabetes, e seus cuidadores, requer a compreensão dos 
múltiplos fatores que interagem para infl uenciar a adesão do 
paciente ao tratamento prescrito e adaptação à doença. Quando 
você consegue fazer com que seu cliente entenda sua condição, 
e como ele pode melhorar sua qualidade de vida, você consegue 
garantir esta adesão. Não existe nada mais gratificante para 
quem se dedica a cuidar da saúde de alguém, do que receber o 
retorno da satisfação de seu cliente.

A comunicação vai muito além da orientação, avaliação e 
acompanhamento do tratamento do cliente diabético. Na 
farmácia, podemos incluir aí vários fatores, entre eles, identi-
ficar as necessidades de insumos, tais como tiras, seringas, 
agulhas, cremes, etc; identificar qual medidor de glicose é o 
ideal para cada cliente, de acordo com quem vai usar, quantos 
teste serão realizados por mês; identifi car possíveis erros que o 
cliente possa estar cometendo na aplicação e armazenagem da 
insulina, que vai comprometer sua ação.

O tratamento do diabetes é rico em detalhes, que muitas vezes 
passam despercebidos levando a um descontrole glicêmico. 
Com uma conversa clara e objetiva, no balcão ou até mesmo no 
consultório farmacêutico, você consegue desmascarar detalhes 
que muitas vezes passam despercebidos na consulta médica.

*Farmacêutica Educadora em Diabetes, especialista no 
atendimento do paciente diabético
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Teófilo Otoni recebeu no dia 17 de março 
a capacitação com o tema “Cosmetologia 
avançada com enfoque em produtos naturais 
de plantas e derivados”. Ministrado pela 
farmacêutica Jackeline Alecrim, o minicurso 
abordou as principais tendências de mercado 
na produção de cosméticos, associando o 
estudo das mais recentes tecnologias de 
fabricação à proposta de desenvolvimento 
de formulações avançadas, elaboradas a 
partir de produtos naturais. 

Para os mais de 30 par t icipantes, a 
palestrante falou sobre o estudo da anatomo-
fi siologia da pele e seus anexos, os principais 
problemas estéticos e suas abordagens 
terapêuticas, além da análise das oportuni-
dades do mercado e de inovação na área de 
produtos cosméticos.

Capacitação em Cosmetologia em Teófilo OtoniWorkshop estimula o
empreendedorismo 

Alan da Silveira e Souza falou sobre principais competências para um farmacêutico empreendedor

A palavra 
é sua

“Excelente iniciativa! Trouxe 
muitas e novas informações 
para o farmacêutico e estudante 
que deseja entrar nessa área, e 
ser empreendedor. Sempre tive 
vontade de abrir uma farmácia 
própria, e agora tenho mais 
visão para conseguir conciliar o 
empreendedorismo e a farmácia 
como estabelecimento de saúde.” 
Júnia Neves Fonseca 
Farmacêutica de Laboratório 
em Bom Jesus do Amparo 

“Esse workshop foi bem esclarecedor, com uma linguagem 
nova e mais atualizada. Na época da faculdade tive a 
disciplina de administração, 
mas ela não tinha esse 
enfoque empreendedor. A 
construção e manutenção de 
uma farmácia têm que ter uma 
parceria entre o proprietário e o 
farmacêutico, para que juntos 
eles conseguiam empreender 
e prosperar o negócio.”
Fernanda Rocha
Farmacêutica de Belo Horizonte

“Esse curso foi superinteressante. 
A iniciativa do CRF/MG de 
oferecer um curso nessa área foi 
ótima, pois ajudou muito a abrir 
o leque do farmacêutico, não só 
dos que estão começando agora, 
mas dos que já são proprietários, 
como eu. Mostrou, para nós, 
que ser empreendedor vai muito 
além de ser empresário.”

John Marcos 
Farmacêutico e proprietário de 
farmácia em Belo Horizonte

O estudo da anatomofisiologia foi um dos temas abordados por Jackeline Alecrim

Agora você pode fazer o pedido da CR sem 
sair de casa. Para renovação, assunção de RT 

ou para adicionar farmacêutico substituto basta 
entrar no site do CRF/MG.

Acesse www.crfmg.org.br, vá em Acesso 
Rápido, clique em Requerimento Online, 

preencha o requerimento, imprima, assine e 
envie para o e-mail do Serviço de Registro.

 >> registro@crfmg.org.br

Solicitar a Certidão de Regularidade (CR)
ficou mais fácil, prático, rápido e seguro

No dia 17 de março, os profissionais farmacêuticos e 
acadêmicos em farmácia puderam participar do workshop de 
empreendedorismo farmacêutico, oferecido pelo Conselho 
Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG). Com o 
tema “Farmacêutico empreendedor: veja a farmácia como 
um negócio”, o curso foi ministrado pelo empresário no ramo 
farmacêutico Alan Fernandes da Silveira e Souza. 

Os objetivos principais foram mostrar aos participantes como 
empreender na profissão, discutir oportunidades, expor os 
principais diferenciais e competências para um farmacêutico 
empreendedor e apresentar estudo de práticas negociais. 
Na grade curricular temas como estratégia de negócios, 
matemática financeira e economia, recursos humanos, 
marketing, política de formações de preço em varejo, empreen-
dedorismo e análise de cenários e concorrentes. No fi nal, os 
participantes receberam instruções a para montagem de um 
plano de negócios voltado para as drogarias.
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Responsabilidade Social

No dia 02 de abril foi realizado em Belo Horizonte. 
o I módulo da segunda turma do Prescrifar em Belo 
Horizonte. Os farmacêuticos participantes contribuíram 
doando latas de leite em pó. Os donativos foram 
encaminhados à Associação dos Leucêmicos do Estado 
de Minas Gerais - Leuceminas, que oferece apoio à 
crianças, jovens e adultos carentes portadores de 
leucemia. Ao todo foram arrecadadas 148 latas de 
leite em pó, que foram entregues pelo presidente do 
CRF/MG, Luciano Rena, ao representante da entidade, 
senhor Antônio Firmino Matozinhos.

Conheça e colabore! 
Av. Américo Vespúcio, 2000, Parque Riachuelo - Belo 
Horizonte/MG | (31) 3412-4061 ou (31) 3412-4187

Leuceminas

Ipatinga foi a primeira cidade do interior de Minas a 
receber o Prescrifar. No dia 30 de abril, farmacêuticos 
da cidade e região puderam participar do I módulo 
da Capacitação em Prescrição Farmacêutica. Além 
de participar do curso, os inscritos fi zeram doações 
para o Lar Divina Providência, que atua na área de 
casas de repouso, atendendo idosos necessitados 
da cidade. Cerca de 86 fraldas foram entregues 
pela Diretora do CRF/MG, Gizele Leal às mãos dos 
representantes da entidade.

Conheça e colabore com o Lar Divina Providência! 
O Lar faz parte da Associação São Vicente de Paula.
R. Tupiniquins, 95, Iguaçu - Ipatinga/MG
(31) 3821-3838

Lar Divina Providência

Em 09 de abril, o Conselho Regional d eFarmácia 
de Minas Gerais (CRF/MG) promoveu em Teófi lo 
Otoni o curso “Cosmetologia avançada com enfoque 
em produtos naturais de plantas e derivados”. 
Os farmacêuticos e acadêmicos participantes 
colaboraram com a Secretaria de Assistência Social 
de Catuji/MG doando mais de 30 quilos de alimentos 
não- perecíveis. Os donativos arrecadados foram 
entregues pela Assessora de Diretoria do CRF/MG, 
Aparecida Oliveira, aos responsáveis pela entidade. 

Secretaria de Assistência 
Social de Catuji

Os participantes do I módulo da primeira turma 
do Prescrifar em Belo Horizonte, realizado 
em 19 de março, colaboraram com o Hospital 
São Judas Tadeu, de Ferros/MG, doando 105 
embalagens de leite em pó. Os donativos 
foram entregues pelo presidente Luciano Rena 
à representante do hospital, Farmacêutica 
Gláucia Pereira Lages Alves.

Você também pode colaborar com o Hospital 
São Judas Tadeu! 
Rua Ésdras Silveira Soares, 387, Bairro São 
Cristóvão - Ferros/MG
(31) 3863-1287

Hospital de Ferros

As doações feitas pelos farmacêuticos que 
participaram do workshop “Farmacêutico 
Empreendedor: veja a farmácia como um 
negócio”, realizado na sede do CRF/MG, no dia 
17 de março, foram encaminhadas à Fundação 
Dom Bosco, que presta serviços à crianças, 
adolescentes e adultos com defi ciência mental 
desde 1961. Os participantes doaram cerca de 
45 kits de higiene pessoal, que foram entregues 
às representantes da entidade vice- presidente 
Elaine Baptista e a diretora Gizele Leal.

Quer ajudar também a Fundação Dom Bosco? 
Rua Urucuia, 18, Floresta - Belo Horizonte/MG
(31) 3386-1600

Fundação Dom Bosco

Os farmacêuticos que participaram da capacitação 
“Diabetes Expert: torne-se um especialista no 
atendimento ao paciente diabético”, no dia 07 de 
abril, na cidade de Belo Horizonte, contribuíram com 
o Lar de Idosos Santa Teresa e Santa Teresinha. Os 
participantes doaram 41 pacotes de fraldas geriátricas. 
As doações foram entregues pela vice-presidente do 
CRF/MG, Elaine Baptista, juntamente com a assistente 
administrativa Magaly Leite, ao representante da 
entidade, Rafael de Jesus Santos. 

Você também quer colaborar com o Lar dos Idosos 
Santa Teresa e Santa Teresinha desenvolvido pela 
Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP)?
Rua Divinópolis, 225, Santa Tereza - Belo Horizonte/MG
(31) 3468-9110 | 3467-2438

Lar Santa Tereza e Santa Teresinha

As capacitações e cursos oferecidos pelo CRF/MG são gratuitos, mas, como todos 
já sabem, é solicitado algum produto do farmacêutico para que seja repassado a 
instituições assistenciais. Essa é uma forma de contribuir com o próximo. E solida-
riedade é o que não falta nessa categoria. Confi ra algumas instituições que receberam 
os produtos doados pelos participantes dos cursos e capacitações. 

Farmacêuticos solidários

Processo Ético 0033/2015
Farmacêutico(a): A.P.N.S - CRFMG: 25.198

Processo Instaurado para apuração de Infração aos 
artigos:3º,4º; 6º; 8º, 9º,10º; 12º- incisos I,III eXI; 14º - incisos 
IV, VIII, XV, XVII, XXXII, XL, e XLII; 18º -inciso III, do Código de 
Ética da Profi ssão Farmacêutica (Res. 596/2014).
Penalidade: Suspensão de 1 (um) ano do exercício profi s-
sional com amparo no Artigo 30 da Lei 3.820/60 e na 
Resolução 596/2014 do CFF.
Período da aplicação da penalidade: 05/05/2016 a 
05/05/2017.
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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 Profi ssão Farmacêutica, 
aprovado pela Resolução 596/2014 

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

aplicação das sanções disciplinares.

A memória recente da pandemia ocorrida em 2009 faz com que 
a população se preocupe mais com o vírus da gripe H1N1, mas 
os dados disponíveis até o momento não indicam uma situação 
atípica neste ano. A avaliação é da virologista Marilda Siqueira, 
chefe do laboratório de vírus respiratórios e sarampo do IOC 
(Instituto Oswaldo Cruz) da Fiocruz, referência nacional para 
análise de casos de gripe. Segundo ela, a circulação do vírus 
chamou a atenção por ocorrer mais cedo do que o esperado, 
“mas não é a primeira vez que isso ocorre”.

Em 2013, também houve forte circulação do vírus no Sul e 
Sudeste, segundo o Ministério da Saúde, e a epidemia começou 
cerca de um mês mais cedo. “É preciso ter mais dados para 
entender se a situação será diferente dos anos anteriores em 
que o vírus também circulou”, ressalta. Além disso, análises 
feitas pelo laboratório em amostras de pacientes apontam que 
o vírus da gripe H1N1 não teve mudanças significativas nos 
últimos anos. “Não há novo subtipo circulando. É o mesmo”, 
afirma. “Não estamos vendo um padrão de comportamento 
diferente de outros anos.”

A conclusão exclui a hipótese, levantada em março por infecto-
logistas, de que o surto antecipado e o rápido aumento de casos 
poderiam estar relacionados a uma mudança no tipo de vírus, 
por exemplo. De acordo com Siqueira, assim como outros vírus 
da gripe, o H1N1 tem evoluído ao longo dos anos – mas não 
de maneira forte ou sufi ciente para mudança na cepa do vírus 
que compõe a vacina. “Ele evoluiu, mas continua de certa forma 
homogêneo e estável”, explica.

Dados sobre vírus H1N1 não indicam 
situação preocupante, diz especialista

Fonte: Folha de S.Paulo

Vírus sazonal
Para Siqueira, é preciso lembrar que o vírus H1N1 
é um vírus sazonal como outros tipos de vírus da 
gripe e, por isso, passa a circular todos os anos, 
com maior ou menor intensidade. “É algo que 
muitos confundem, como se tivesse circulado em 
2009 e nunca mais. Não é assim. Ele virou um 
vírus sazonal”, afi rma. 

Neste ano, dados de boletim epidemiológico do 
Ministério da Saúde indicam que ele responde 
por 82% dos casos graves e 91% das mortes por 
complicações da gripe. Desde o início do ano até o 
dia 9 de abril, foram contabilizados 153 mortes e 
1.012 casos de síndrome respiratória aguda grave 
por H1N1. Apesar do avanço nas últimas semanas, 
a virologista diz que os dados, embora registrados 
mais cedo neste ano, “estão dentro do padrão que 
conhecemos por infl uenza”, afi rma.
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Aprovação da PLC que libera a produção, a venda e o uso
de substâncias inibidoras de apetite preocupa Anvisa

Fonte: Anvisa

A Anvisa está preocupada quanto aos efeitos que poderão ser provocados 
com a aprovação do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 61/2015, pelo Senado, 
que libera a produção, a venda e o uso de substâncias inibidoras de apetite 
– anorexígenos – sobre a saúde da população brasileira. Com a liberação de 
produtos que contenham substâncias como sibutramina, anfepramona, 
femproporex e mazindol, o controle e a fi scalização desses medicamentos 
ficarão praticamente inexistentes. Além disso, aumentam os riscos de 
efeitos adversos que tais produtos possam provocar a quem os toma, uma 
vez que não têm comprovada cientifi camente a satisfatória relação risco x 
benefício.

Ações de assistência farmacêutica recebem R$ 6,3 milhões
Fonte: Portal Brasil

Mais de mil municípios irão receber R$ 6,3 milhões para aprimorar a qualidade 
e estrutura dos serviços farmacêuticos. A iniciativa faz parte do Programa 
Nacional de Qualifi cação da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (Qualifar-SUS). O recurso também poderá ser destinado para 
a contratação de novos profi ssionais, além do aprimoramento dos serviços de 
conectividade dos locais, para dar maior agilidade ao atendimento à população 
e uma melhor organização dos estoques de medicamentos. 

“Essa medida visa qualifi car a gestão da assistência farmacêutica por meio da 
formação profi ssional e informatização dos serviços farmacêuticos que existem 
no País. Assim, ampliando o acesso e a qualidade dos serviços para a popu-
lação” explicou, na época, o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, Eduardo Costa.

UFMG oferece teste com valor mais 
acessível para detectar zika vírus
Fonte: Hoje em Dia

Frente a um cenário de mais de mil casos notifi cados de zika vírus em Belo 
Horizonte, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) oferece agora 
exames para detecção da doença por metade do preço cobrado pelos labo-
ratórios particulares. Nas unidades privadas, o valor do teste varia de R$ 
500 a R$ 670, com resultado em até oito dias. Na UFMG, porém, ele custará 
R$ 270 e o prazo para saber se o paciente está infectado é de dois dias úteis.

O teste é realizado a partir de amostras de sangue, urina, líquido amnió-
tico e outros fl uidos biológicos. Por meio desse material, é possível checar a 
presença do vírus enquanto ele ainda se encontra no sangue.

HIV faz corpo envelhecer quase cinco anos a mais
Fonte: O Globo

Embora grande parte das pessoas com HIV consiga viver por muitas décadas 
após a infecção — graças à terapia antirretroviral —, o organismo delas costuma 
mostrar sinais de envelhecimento prematuro, conforme muitos médicos vêm 
observando ao longo dos anos. Esta constatação é, agora, corroborada por um 
estudo publicado no dia 21 de abril, na revista “Molecular Cell”. Os pesquisadores 
utilizaram um biomarcador de alta precisão para medir o quanto a infecção pelo 
HIV envelhece as pessoas em nível biológico. E a resposta chama atenção: é uma 
média de 4,9 anos.

Além do envelhecimento precoce causado pela infecção, a pesquisa também 
revelou que isso se correlaciona com um risco elevado de mortalidade de 19%. O 
estudo analisou as mudanças epigenéticas nas células de quem é infectado pelo 
vírus. Alterações deste tipo afetam o DNA, mas não modifi cam toda a sequência 
do DNA.

Brasil registra menor número de casos 
de malária nos últimos 35 anos
Fonte: Ministério da Saúde

Com o objetivo de combater e erradicar a malária, o Ministério da 
Saúde lançou no fi nal de abril, a campanha “Elimine a Malária para 
o Bem”, em celebração ao Dia Mundial da Malária (25/04). Levanta-
mento aponta que o país registrou o menor número da doença nos 
últimos 35 anos. Em 2015, foram notifi cados cerca de 143 mil casos. 
Em relação ao número de óbitos, foram 26 mortes no ano passado, 
redução de 89% no comparativo com o ano de 2000.

Combinação de drogas é capaz de eliminar câncer de pele agressivo
Fonte: O Globo

O melanoma é um tipo agressivo de câncer de pele, mas um novo trata-
mento renova as esperanças dos pacientes com a doença. Testes reali-
zados no Hospital Royal Marsden, em Londres, sugerem que a combi-
nação de dois medicamentos, o Ipilimumab e o Nivolumab, é capaz de 
destruir o tumor em 20% dos casos. A taxa de sobrevivência dois anos 
após o tratamento é de 69%.

Os testes ainda são preliminares, pois o tratamento foi realizado em 
apenas 142 pacientes, amostra considerada pequena, mas os resul-
tados são animadores. No Brasil, o câncer de pele é o mais frequente dos 
tumores malignos, mas o melanoma é relativamente raro, com apenas 
4% do total de neoplasias no órgão. Entretanto, ele é considerado extre-
mamente agressivo pela alta possibilidade de metástase.
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Prescrifar Belo Horizonte
Depois das publicações da palestra ganhei 
prestígio e mais confiança das pessoas. As 
consultas aumentaram bastante e a procura pela 
“farmacêutica” também. A maioria das pessoas 
quer consultar. Agradeço isso tudo ao Conselho, 
por ter me dado a oportunidade de mostrar o meu 
trabalho! Muito obrigada!

Cristiane Aparecida Coelho – Palestrante (via Internet)
CRFMG 18972 – Barbacena/MG

Parabéns a todos pelo curso. Espero que os 
colegas partam realmente para atuação na 
prescrição Farmacêutica, para que em futuro 
próximo a prescrição para antibióticos volte logo 
para nós. A população precisa muito de nós!

Euler de Oliveira (via Facebook)
CRFMG 4311 – Uberlândia/MG

Gostei muito do palestrante José Geraldo, achei os 
temas abordados muito interessantes e a forma 
de abordar também. Como se tratavam de leis, 
imaginei que seria um curso mais cansativo, e não 
foi. Ele soube abordar o assunto de forma dinâmica 
e atrativa.

Érika Angela Oliveira (via Fale Conosco)

O CRF está de parabéns, o curso começou muito bem, boas 
palestras, ministradas por profissionais de grande qualifi-
cação. Parabéns a todos!

Matheus Ramalho Junger (via Facebook)
CRFMG 32390 - Padre Paraíso/MG

Prescrifar Ipatinga
Agradecemos ao Conselho Regional de Farmácia de Minas 
Gerais pelas doações concedidas ao Lar Divina Providência. 
Gestos de carinho, atenção e delicadeza fazem-nos 
perceber quanto algumas pessoas são especiais na forma 
de ser e como são bem-vindas as suas ações. Mesmo que 
a palavra obrigada signifique tanto, nunca expressará por 
inteiro nossa gratidão pelo gesto atencioso.

Maria José de Figueiredo Cunha – Presidente 
da entidade (via correspondência) 
Ipatinga/MG

Fale com a diretoria
Fui muito bem-recebida pela nova diretoria. Acredito que se 
os farmacêuticos apresentarem seus problemas, opiniões 
e sugestões diretamente à diretoria ficará mais fácil deles 
perceberem a real necessidade dos farmacêuticos e 
poderão se empenhar ainda mais na nossa luta.

Dayane Pedro Martins (via Facebook)
CRFMG 24278 – Bambuí/MG
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