
Feliz 2017, com 
muitas realizações!
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Esta é uma edição especial, com um balanço 
das principais ações desenvolvidas em 2016.

No próximo ano, juntos, faremos mais!

A equipe de colaboradores
do CRF/MG deseja a todos um



Conselho Regional de Farmácia
do Estado de Minas Gerais

19 - Demonstrativos 
Contábeis do CRF/MG

35 - Confira quais instituições 
receberam as doações entregues 
pelos farmacêuticos nas capacitações

38 - O Conselheiro Federal Pianetti 
fala sobre clínica farmacêutica

39 - A prescrição farmacêutica 
de fitoterápicos é tema do 
artigo de Ma. Ana Cimbleris

40 - Dr. Helvécio Rocha explica 
sobre nanotecnologia aplicada ao 
desenvolvimento de medicamentos

41 - Danyella Domingues esclarece 
sobre o exercício da farmácia estética

Nº 55 - Edição Setembro a Dezembro de 2016

Buscamos nesta edição da Farmácia Revista mostrar as ações desenvolvidas por todos os setores do 
CRF/MG, inclusive com fotos dos colaboradores que estão aqui diariamente, cuidando dos interesses dos 
farmacêuticos. Entendemos que essa é uma forma de mostrar como funciona esta autarquia federal. 

Uma das ações desenvolvidas em 2016, o 3º Congresso Mineiro de Farmácia, realizado em parceria com 
a Faculdade de Farmácia da UFJF, superou as expectativas, de público, organização e conteúdo científi co. 
Foi um sucesso! O próximo, o 14º CFBMG, já está sendo cuidadosamente organizado para ser realizado em 
agosto.

E em 2017 a categoria passa a contar com a representação de 32 farmacêuticos atuando no Executivo e 
Legislativo municipal, em diversas cidades do estado.

Além da coluna fixa do Conselheiro Federal Gerson Pianetti, nesta edição, você encontra três artigos 
técnicos de áreas distintas. É assim que queremos a Farmácia Revista, com temas diversifi cados.

Esperamos que gostem! Desejamos a todos um 2017 de boas vibrações e muitas realizações!

20 - Especial
Minas Gerais teve 32 farmacêuticos 
eleitos no Executivo e Legislativo

22 - Em destaque
3° Congresso Mineiro de 
Farmácia recebeu mais de mil 
farmacêuticos, em Juiz de Fora

36 - Capacitação 
profissional
Vem aí o 14° Congresso de Farmácia 
e Bioquímica de Minas Gerais
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Diretoria
Presidente: Farm. Luciano Martins Rena Silva
Vice-presidente: Farm. Elaine Cristina Coelho Baptista
Secretária-geral: Farm. Júnia Célia de Medeiros
Tesoureira: Farm. Gizele Souza Silva Leal

Conselheiros Regionais Efetivos
Farm. Andréa Reis Pereira
Farm. Arthur Maia Amaral
Farm. Claudiney Luis Ferreira
Farm. Cléia Maria Almeida Prado 
Farm. Elaine Cristina Coelho Baptista
Farm. Gizele Souza Silva Leal
Farm. José Augusto Alves Dupim
Farm. Júnia Célia Medeiros
Farm. Luciano Martins Rena Silva
Farm. Marcos Luiz de Carvalho
Farm. Vanderlei Eustáquio Machado
Farm. Waldemar de Paula Júnior

Conselheiros Regionais Suplentes
Farm. Márcia Magalhães de Almeida Rodrigues
Farm. Sebastião José Ferreira

Conselheiro Federal
Farm. Gerson Antonio Pianetti

Conselheira Federal Suplente
Farm. Kátia Vanessa Moreira Mendes do Bom Conselho

Rua Urucuia, 48 - Floresta, Belo Horizonte/MG
Cep: 30.150-060
Tel.: (31) 3218-1000
Fax: (31) 3218-1001 e 3218-1002
Horário de Funcionamento: 8h às 17h, de Segunda a Sexta

Advocacia-Geral: (31) 3218-1013 | 1014 | 1059
e-mail: ag@crfmg.org.br

Comunicação: (31) 3218-1009 | 1044 
e-mail: comunicacao@crfmg.org.br

Financeiro: (31) 3218-1025 | 1033 | 1056
e-mail: cobranca@crfmg.org.br

Fiscalização, Orientação e Ética: (31) 3218-1017 | 1030 | 1065
e-mail: fiscalizacao@crfmg.org.br

Gerência Executiva: (31) 3218-1012
e-mail: administracao@crfmg.org.br

Infraestrutura: (31) 3218-1008 | 1020 | 1027
e-mail: infraestrutura@crfmg.org.br

Inscrição e Registro: (31) 3218-1054 | 1040 | 1060 | 1039 | 1022 | 1023 | 1031 | 1006
e-mail: registro@crfmg.org.br

Tecnologia da Informação: (31) 3218-1015 | 1034 | 1046
e-mail: ti@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
Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 40, Bairro Santa Maria
Uberlândia/MG - CEP: 38408-041
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: secao.triangulo@crfmg.org.br

Novo endereço!

Capa:

Foto: Genilton Elias
Arte: Pedro Godoy

Esta edição destaca as 
ações realizadas em 
2016 e a foto de capa 
é uma homenagem 
dos colaboradores do 
CRF/MG a todos os 
farmacêuticos mineiros.
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Com a Palavra

Setembro 2016 Outubro 2016

01
• Reunião Frente Mineira de Saúde

• Evento ABRAFARMA

02

• 35ª Reunião Ordinária de Diretoria
• Reunião Copagress
• 2ª Reunião Plenária Extraordinária 

com a participação da Comissão 
Assessora de Farmácia Hospitalar

• Curso Capacifar em Belo Horizonte

03 • Prescrifar em Uberlândia – III módulo

06

• Reunião Comissão 
Assessora de Ensino

• Reunião 3° Congresso 
Mineiro de Farmácia

08

• Fórum Estadual de Luta Permanente 
pela Valorização Profi ssional

• Treinamento com assessores 
e gerentes do CRF/MG

• 7ª Reunião Extraordinária de Diretoria

09
• Programa Fale com a Diretoria
• 36ª Reunião de Diretoria
• Reunião com o CRC-MG

10 • Prescrifar em Teófi lo Otoni 
– Encerramento

12 • Reunião com o Conselho 
Estadual de Saúde

15
• Debate/reunião com os farmacêuticos 

candidatos a vereadores 
• Reunião COSEMS e SAF

16

• 37ª Reunião Ordinária de Diretoria
• Reunião com diretores da SAF
• 9ª Reunião Plenária Ordinária
• Reunião com a Comissão 

Assessora de Oncologia

17
• Abertura do Prescrifar em Juiz de Fora
• Curso de Aplicação de Injetáveis 

em Belo Horizonte

21 • Reunião Funed
• 38ª Reunião Ordinária de Diretoria

22 • Abertura do 3° Congresso 
Mineiro de Farmácia

23 •  3° Congresso Mineiro de Farmácia

24 •  3° Congresso Mineiro de Farmácia
• Prescrifar em Uberlândia – IV módulo

28 • Reunião Conad/Fiemg

29

• Reunião Plenária Ordinária CFF
• Curso de Prescrição 

Farmacêutica em Muriaé
• Reunião com a Comissão 

do Fundo Assistencial

30

• Programa Fale com a Diretoria
• Reunião da Comissão 

Assessora de Estética
• Reunião da Comissão 

Assessora de Cosmetologia
• 39ª Reunião Ordinária de Diretoria

01 • Encerramento do Prescrifar 
em Uberlândia 

03 • Reunião Frente Mineira de Saúde

06

• Fórum Estadual de Luta Permanente 
pela Valorização Profi ssional

• Curso de Prescrição 
Farmacêutica em Ponte Nova 

07

• Reunião Copagress
• Reunião Câmara Técnica 

de Fiscalização
• Programa Fale com a Diretoria
• 40ª Reunião Ordinária de Diretoria

08

• Prescrifar em Juiz de Fora – II módulo
• Curso de Aplicação de Injetáveis 

em parceria com o ICTQ, em 
Governador Valadares

10 • Reunião com o Conselho 
Estadual de Saúde

13
• 8ª Reunião Extraordinária 

de Diretoria
• Programa Fale com a Diretoria

14 • 41ª Reunião de Diretoria
• Programa Fale com a Diretoria

20 • Reunião com a Comissão 
Assessora de Saúde Pública

21

• 42ª Reunião de Diretoria
• 10ª Reunião Plenária Ordinária
• Reunião com a Comissão 

Assessora Parlamentar

22 • Prescrifar em Juiz de 
Fora – III módulo

24

• Fórum sobre Legislação e Ética na 
UNIVALE, em Governador Valadares

• Capacifar Universitário sobre 
Prescrição Farmacêutica 
na Newton Paiva

25
•  Capacifar Universitário sobre 

Prescrição Farmacêutica 
na Newton Paiva

26 • Reunião Plenária CFF

27 • Reunião Plenária CFF

28 • 43ª Reunião de Diretoria

29 • Abertura do Prescrifar 
em Pouso Alegre

Novembro 2016

Dezembro 2016
01 • Palestra sobre Fiscalização e o Exercício da Profi ssão Farmacêutica em Ituiutaba

02 • Reunião Copagress

03 • Prescrifar em Pouso Alegre – IV módulo

10 • Encerramento do Prescrifar em Pouso Alegre – encerramento

12 • 12° Reunião Plenária Ordinária
• Reunião com Conselho Estadual de Saúde

15 • Reunião Plenária do CFF

16 • Reunião Plenária do CFF

03

• Reunião Câmara Técnica 
de Fiscalização

• 9ª Reunião Extraordinária 
de Diretoria

04 • Reunião Copagress
• 44ª Reunião Ordinária de Diretoria

05 • Prescrifar em Juiz de 
Fora – IV módulo

07 • XII Congresso Mundial de 
Farmacêuticos de Língua Portuguesa

08 • XII Congresso Mundial de 
Farmacêuticos de Língua Portuguesa

09 • XII Congresso Mundial de 
Farmacêuticos de Língua Portuguesa

10

• XII Congresso Mundial de 
Farmacêuticos de Língua Portuguesa

• Fórum Estadual Permanente de 
Luta pela Valorização Profi ssional

• Curso de Ética, Legislação e 
Prescrição farmacêutica em Viçosa

11 • XII Congresso Mundial de 
Farmacêuticos de Língua Portuguesa

12 • Prescrifar em Pouso 
Alegre - II módulo

14 • Reunião com Conselho 
Estadual de Saúde

17 • 10° Reunião Extraordinária 
de Diretoria

18 • 45° Reunião Ordinária de Diretoria
• 11° Reunião Plenária Ordinária

19 • Encerramento do Prescrifar em 
Juiz de Fora – encerramento

22 • 1ª Reunião da Comissão 
Científi ca do 14º CFBMG

24

• Reunião Plenária CFF
• I Seminário Assistência 

Farmacêutica: A vivência 
do Farmacêutico no cenário 
atual, na UFJF, Juiz de Fora

25 • Reunião Plenária CFF

26 • Prescrifar em Pouso Alegre

29 • Capacifar - Curso sobre Pé 
diabético, em Belo Horizonte

55

O ano de 2016 foi repleto de desafi os, em todo o mundo. As pessoas 
buscaram por novos caminhos, que trouxessem inovação, raciona-
lidade e ética. Não poderia ser diferente no CRF/MG. Assumimos a 
diretoria com a incumbência de transformar em realidade anseios 
antigos dos farmacêuticos. Uma responsabilidade gigantesca que 
temos abraçado com dedicação e seriedade. 

Como diretora-tesoureira, me senti especialmente desafiada. 
Temos realizado um trabalho incessante para implantar 
ferramentas e processos que tornem mais efi ciente a gestão da 
nossa casa. Uma dessas ferramentas é o PMGI – Programa de 
Melhorias de Gestão Interna, que ganhou corpo e foi ampliado. 
Ele será uma ferramenta de gestão de pessoas; administrativa e 
de transparência pública.

Fizemos revisões em todos os nossos contratos, buscando 
o reequilíbrio. Verificamos que vários custos poderiam ser 
diminuídos. Entregamos duas salas, da Seção de Montes Claros, 
que fi cavam ociosas, gerando uma economia mensal de 40% no 
valor que era pago de aluguel. Na Sede conseguimos reduzir em 
7% os custos com a empresa de limpeza, além de devolvermos 
dois carros alugados, que estavam ociosos, gerando economia 
mensal de R$ 2.200,00.

Os altos custos com a atual Sede do CRF/MG é outro problema 
que temos buscado todas as alternativas possíveis para 
solucionar, e levado em Plenária as opções para apreciação 
e aprovação dos Conselheiros. Todos os meses, apenas de 
aluguel, são R$ 64 mil reais, que já somou, de junho de 2013 a 
novembro de 2016, R$ 2.509.592,00. 

Para solucionar a questão três caminhos foram apresentados. 
Primeiro a busca junto à Secretaria de Patrimônio da União pela 
cessão de imóvel para o CRF/MG. A resposta foi que, atualmente, 
não há disponibilidade. Segundo é a construção de novo imóvel 
onde hoje está a antiga Sede. São muitas as variáveis de risco, tais 
como a demolição do prédio, que está parede com parede com 
um prédio residencial. Além disso, existe um moroso, arriscado 
e custoso processo que não foi contemplado no projeto inicial de 
construção apresentado em 2015, entre eles a necessidade da 
compra do TDC - Transferência do Direito de Construir; a realização 

Responsabilidade para fazer mais
de novo projeto para ser entregue ao IPHAN, 
já que o prédio está em área de patrimônio 
histórico, e a abertura de licitação para 
contratação de empresa para a execução do 
projeto. Processo este que se arrastaria 
por anos, com o risco de acontecer algo 
similar ao que houve no passado com 
nosso CRF/MG, de erros no processo de 
construção. 

A terceira opção é a compra de um novo 
imóvel.  Algumas alternativas foram 
apresentadas em plenária, inclusive com 
apoio do Conselho Federal de Farmácia. 

Em 2018 nosso compromisso é seguir 
fazendo mais e melhor pelo nosso CRF/MG 
e pelos farmacêuticos. Todos juntos com 
resiliência, alegria e responsabilidade! 
Um ano de muitas realizações para todos!

Gizele Souza 
Silva Leal
Tesoureira
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O CRF/MG tem conseguido decisões importantes na Justiça e, este ano, merece destaque especial a 
alteração de posicionamento do Tribunal Regional Federal - 1ª Região ao não permitir a assunção de 
Responsabilidade Técnica por técnico em farmácia. Com essa decisão, o Conselho assegurou o direito 
que é privativo do profissional farmacêutico.

Com a entrada em vigor da Lei n°13.021/2014, o Conselho está conseguindo firmar posicionamento 
jurisprudencial no sentido de que somente o profissional farmacêutico graduado no curso superior 
de farmácia possa desempenhar a responsabilidade técnica em farmácias e drogarias. Sentenças 
favoráveis já foram pronunciadas neste sentido pela Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, além 
de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Advocacia-Geral atuante na defesa 
dos direitos do farmacêutico

Por meio de sua Advocacia-Geral, o CRF/MG tem trabalhado incansavelmente para garantir o cumpri-
mento da Lei n°13.021/2014, visando assegurar a presença do profissional farmacêutico nas farmácias 
públicas e unidades básicas de saúde, bem como nas farmácias hospitalares.

Atendimentos ao público
 » Embora regimentalmente não seja essa a sua principal atribuição, a Advocacia-Geral do CRF/MG tem desempe-

nhado importante papel consultivo aos farmacêuticos. Para se ter ideia, somente até o final do mês de outubro, 
esse setor realizou 1.749 atendimentos aos farmacêuticos, prestando inúmeros esclarecimentos sobre a profissão 
farmacêutica, em todos os seus aspectos jurídicos.

 » Os profissionais têm buscado o Conselho para sanar dúvidas relacionadas a execuções fiscais, a concursos 
públicos, a questões trabalhistas, entre outras. Os esclarecimentos realizados pelos advogados do departa-
mento Jurídico foram prestados presencialmente, por telefone e e-mail, o que demonstra a ampla acessibilidade à 
informação no referido setor. 

Processos arquivados
 » Assim que assumiu a gestão, essa diretoria enfrentou uma onda de denuncismo, que, graças à atuação dos 

procuradores da Advocacia-Geral do CRF/MG, não levou à nada, pois a Justiça entendeu que os apontamentos 
constantes das denúncias efetuadas não condiziam com a realidade. Dessa forma, o Conselho obteve êxito no 
arquivamento de seis processos que estavam em tramitação, o que demonstra que se tratavam de acusações 
infundadas.

 » Um dos processos continua em andamento e refere-se ao Portal da Transparência. Como determinado pelo 
Tribunal de Contas da União, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) e todos os regionais devem promover várias 
adaptações para alimentar corretamente esse portal, o que vem sendo implantado por este Conselho.

Agora tem advogado na Comissão de Licitação
 » Neste ano, em sua composição, a Comissão de Licitação do CRF/MG passou a contar com um advogado, que é 

também presidente da comissão. Seu papel é colaborar na legalidade da condução dos processos.

Tem advogado no Grupo Técnico que realiza os TOCs 

 » Também este ano foi nomeado novo grupo técnico, responsável em dar apoio às farmácias privativas de unidade 
hospitalar e unidades públicas de saúde. O trabalho do grupo técnico visa promover a regularização desses estabe-
lecimentos, no que se refere ao cumprimento da Lei n°13.021/2014, por meio dos Termos de Obrigações a Cumprir 
(TOCs).

 » O grupo técnico conta com a efetiva atuação de um advogado, que participa de todas as reuniões de análise das 
propostas apresentadas, na busca da efetivação da legislação.

Padronização dos Atos Normativos do CRF/MG
 » A Advocacia-Geral tem também promovido a padronização das normas desta Autarquia para atender ao disposto 

na Resolução n°90, de 28/12/1970, do CFF. Essa resolução uniformiza a nomenclatura dos atos normativos dos 
Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, tanto pela utilização dos instrumentos normativos corretos, como pela 
elaboração de um Manual de Padronização dos Atos Normativos.

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) viveu, em 2016, mudanças profundas de gestão. 
Diversos procedimentos internos foram revistos com o intuito de aperfeiçoar os processos, dar mais transpa-
rência e aproximar o farmacêutico do Conselho. 

Em respeito à categoria, esta edição é uma prestação de contas das ações desenvolvidas pelos diversos 
setores deste Conselho, para que você, farmacêutico, saiba e conheça o que está sendo feito na sua casa.

Todos os funcionários, da Sede e das seis Seções (Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, 
Pouso Alegre e Uberlândia) tiveram papel crucial para o bom andamento e desenvolvimento das atividades. 
Aqui apresentamos um balanço do que foi realizado até agora, com a foto dos colaboradores que compõem 
os setores, na Sede. E, na capa, toda a equipe do CRF/MG. Uma forma de apresentar e, ao mesmo tempo, 
homenagear aqueles que cuidam da sua casa.

2016: um ano de muito 
trabalho no CRF/MG

Equipes mostram um pouco do que foi realizado durante o ano



| Setembro a Dezembro 2016 | 9

Gestão

| Farmácia Revista |8

Projetos importantes foram desenvolvidos e alguns aprimorados pela Gerência de Tecnologia da 
Informação (GTIN). Todos eles têm contribuído, de forma crucial, para tornar ainda mais objetivos, claros 
e assertivos os processos. 

As ferramentas desenvolvidas têm possibilitado aos farmacêuticos maior interação com o Conselho. 
Entre elas, o novo site institucional, que hoje é mais moderno e permite uma navegação fácil, rápida e 
eficaz.

Entre os projetos desenvolvidos pela GTIN, destacam-se:

 » Novo Site Institucional

 » Site do 3º Congresso Mineiro de Farmácia

 » Portal da Transparência

 » Aplicativo móvel AGENDA CRF/MG

 » Sistema de Procedimentos Operacionais Padrão 
(Pop’s)

 » Sistema Pharmasis (em andamento) 

 » Sistema SiPlaG (Sistema de Planejamento e Gestão) 
– em andamento

 » Sistema Integrado de Gerenciamento de Processos 
Administrativos Eletrônicos – em andamento

 » Sistema de Ensino Virtual à Distância

 » Atualização dos Aplicativos móveis SisFisc e CRF/MG

 » Desenvolvimento e atualização dos Sistemas/
Módulos Web de Atendimento 

 » Atendimentos remotos, Comissões Assessoras, 
Ouvidoria, Bancos de Horas, Área Administrativa, 
Área do Farmacêutico, Área da Empresa, Eventos, 
Congressos e outros

 » Migração dos Sistemas Implanta para a Plataforma NET

 » Atualização e ampliação dos Sistemas SisCRF, TransDoc 
e SIGEDI (módulos GED, Cadastros de Pessoas Físicas, 
Jurídicas, Requerimentos, Certidões, Ofícios, Protocolos, 
Atendimentos e outros)

 » Implantação do Sistema de Call-Center

 » Modernização dos smartphones para fiscalização

 » Ampliação do ambiente de virtualização de servidores

 » Ampliação e modernização dos backups de máquinas 
físicas e virtuais

 » Aumento da capacidade de tráfego via Internet

 » Ampliação da rede Wi-Fi.

Tecnologia da Informação promove mais interatividade Reestruturação e melhoria da gestão na Gerência 
de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Para a Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2016 foi um ano de muitas mudanças, todas 
em busca da melhoria da gestão e das atividades desempenhadas pelos colaboradores do setor. Nessa 
reestruturação, os funcionários passaram por treinamento, fizeram rodízio de funções, de forma a 
permitir que todos tenham noção das tarefas desempenhadas nessa gerência. Os frutos das mudanças 
têm sido colhidos com a melhoria na organização das atividades executadas e maior envolvimento da 
equipe. Agora, todos têm ciência das funções desempenhadas pelo colega de trabalho.

Entre as alterações, destacam-se:

Contas a pagar e contabilidade
 » Avanços nos procedimentos operacionais do setor de contas a pagar

 » Melhoria nas pastas financeiras, o que resultou em processos mais coesos, claros e concisos, para análise da 
Comissão de Tomada de Contas e aprovação das contas pelo Plenário 

 » Melhoria nos processos de pagamentos eletrônicos

 » Obrigatoriedade do envio mensal da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, que são 
informações relativas aos tributos e contribuições apurados pela Pessoa Jurídica.

Contas a receber
 » Amparados na Deliberação nº 002/2016 do CRF/MG e nas Resolução 533/2010 e 620/2016 do CFF, o 

Conselho passou a ter mais autonomia e flexibilidade nas negociações, maior agilidade na solução de problemas, 
resultando em mais credibilidade no serviço prestado

 » Encaminhamento dos processos de cobrança com pendências de localização dos sócios das empresas, pelo 
PROCOB (Sistema de Cobrança) 

 » Intensificação nas negociações dos processos judiciais 

 » Agilidade nos processos remetidos para serem executados judicialmente

 » Rapidez no processo de cobrança de anuidades, o que resultou no aumento de negociações

 » Melhoria na gestão do setor contas a receber, adequando-o às normas do Tribunal de Contas da União.



| Setembro a Dezembro 2016 | 11

Gestão

| Farmácia Revista |10

A fiscalização do exercício profissional farmacêutico é atividade fim do Conselho Regional de Farmácia e 
fica a cargo do Serviço de Fiscalização, Ética e Orientação Farmacêutica a sua execução e coordenação. 
Para exercer sua atribuição legal, porém com ética e de forma mais orientativa e colaborativa, o setor tem 
se reestruturado e tem o apoio integral da diretoria deste Conselho para a realização dos trabalhos.

O CRF/MG - a segunda maior força de fiscalização do exercício profissional farmacêutico do Brasil - conta 
com 23 profissionais em campo, que este ano fiscalizaram os 853 municípios e os cerca de 16 mil 
estabelecimentos registrados nesta autarquia. Mais do que fiscalização, os fiscais levam informações e 
orientações técnicas aos colegas visitados. 

Treinamentos aprimoram o Serviço de Fiscalização 113 farmacêuticos prestam trabalho 
voluntário nas 17 comissões assessoras

Criadas para dar suporte técnico à diretoria, estudando, opinando, desenvolvendo e propondo melhorias 
nas áreas de atuação da Farmácia, o CRF/MG conta atualmente com 17 Comissões Assessoras. Elas 
são compostas por farmacêuticos voluntários, que se dedicam a trabalhar gratuitamente pela categoria 
profissional.

Organizadas pela Assessoria da Diretoria, três comissões foram constituídas este ano: a de Estética, 
Cosmetologia e Parlamentar. Algumas estão em fase de organização e outras estão bem atuantes, 
entre elas, a de Análises Clínicas, Citologia e Qualidade, Estética, Oncologia e Parlamentar.

As comissões:
 » Comissão Assessora Hospitalar 

 » Comissão Assessora de Homeopatia 

 » Comissão Assessora de Fitoterapia 

 » Comissão Assessora de Manipulação 

 » Comissão Assessora de Farmácia Clínica 

 » Comissão Assessora de Ensino 

 » Comissão Assessora de Saúde Coletiva 

 » Comissão Assessora de Resíduos e Gestão Ambiental 

 » Comissão Assessora de Legislação 

 » Comissão Assessora de Oncologia 

 » Comissão Assessora de Indústria 

 » Comissão Assessora de Logística 

 » Comissão Assessora de Farmácia Comunitária 

 » Comissão Assessora de Análises Clínicas, Citologia e Qualidade 

 » Comissão Assessora de Estética 

 » Comissão Assessora de Cosmetologia 

 » Comissão Assessora Parlamentar.

Entre as ações implementadas este ano, destacam-se: 
 » Lançamento do programa Fiscalização Interativa: programa que tem o objetivo de aproximar o farmacêutico fiscal 

com a comunidade, especialmente os farmacêuticos e os acadêmicos de Farmácia. Por meio deste programa, foram 
realizadas diversas palestras sobre o papel institucional do CRF/MG em faculdades, sindicatos patronais e em eventos 
conjuntos com o Ministério Público. Entre as cidades que receberam as palestras estão Uberlândia, Belo Horizonte, 
Alfenas, Ituiutaba, Governador Valadares e Poços de Caldas. Os farmacêuticos fiscais participaram, também, de 
eventos por todo o estado.

 » Elaboração de novo plano de fiscalização para aprimorar o serviço prestado, com avanços importantes para 
a fiscalização do CRF/MG, após ampla discussão entre a gerência, vice-presidência e fiscais. O plano teve a 
aprovação do Plenário deste Conselho e recebeu os elogios do presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter 
Jorge da Silva João.

 » Realização de três treinamentos técnicos para os farmacêuticos fiscais, realizados na sede do CRF/MG, com a 
participação de todos eles, com objetivo de aprimoramento técnico e troca de experiências. 

 » Revisão de todos os processos internos, com melhorias do fluxo e agilidade dos mesmos.

Reestruturação da Secretaria das Comissões de Ética, vinculada ao Serviço de 
Fiscalização. Entre as principais ações estão:
 » Organização dos processos éticos, com a garantia de absoluto sigilo

 » Elaboração de 60 pareceres que se encontravam pendentes, de 2015

 » Criação de mais oito Comissões de Ética, totalizando 10.

 » Acompanhamento da Secretaria das Comissões de Ética, a partir deste ano, de uma farmacêutica fiscal. 
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Desde abril deste ano os farmacêuticos passaram a contar com o Requerimento on-line, ferramenta criada 
especialmente para facilitar o atendimento ao profissional que deseja obter a Certidão de Regularidade (CR) 
nos casos de renovação, contratação ou substituição de farmacêutico, sem ter que comparecer presencial-
mente ao Conselho. 

Agora, basta o requerente preencher eletronicamente o documento, coletar as assinaturas necessárias, digita-
lizar e enviar por e-mail (registro@crfmg.org.br) para o Setor de Registro, que faz a análise da documentação.

O preenchimento on-line também ficou mais fácil. Com o número do registro do estabelecimento e inscrição do 
farmacêutico, o sistema busca as informações solicitadas. Este serviço está entre os três mais procurados no 
“Acesso Rápido”, do site do CRF/MG.

Setor de Registro implanta novas ferramentas 
para auxiliar o farmacêutico

Números de janeiro a novembro
 » 1.556 profissionais inscritos

 » 1.029 estabelecimentos registrados

 » 16.015 Certidões de Regularidade expedidas

Análise de documentos
Desde fevereiro, Maria Cláudia Moreira de Faria trabalha como analista no 
setor. A farmacêutica auxilia na análise dos documentos e na implantação 
dos procedimentos operacionais padrão (POPs). Entre outras atividades, ela 
também elabora as minutas que são enviadas aos estabelecimentos que fazem 
acordos para a assinatura dos Termos de Obrigação a Cumprir (TOCs).

Atendimento remoto
O atendimento remoto (por e-mail e telefone) é mais uma facilidade que 
passou a ser oferecida ao farmacêutico. A assistente administrativa, Elaine 
Maria Pimenta Sales, atende os farmacêuticos que têm dúvidas ou dificul-
dades para conseguirem a expedição da Certidão de Regularidade. Nesses 
casos, o farmacêutico recebe orientação especial para solucionar o problema 
o mais rapidamente possível, sem a necessidade de seu deslocamento até a 
sede do CRF/MG. 

Registro de diplomas
A partir deste ano, o registro do 
diploma ficou mais fácil e rápido. 
Após análise do documento, o 
mesmo é registrado com um selo 
criado especialmente para sua 
val idação do documento, que 
contém um código de barras. O 
processo atual é menos burocrático 
e eficaz para as duas partes, pois 
evita acúmulos de documentos no 
CRF/MG e o farmacêutico já recebe 
seu diploma original registrado na 
mesma hora.

Treinamentos
Para melhor atender o farmacêutico, 
o Serviço de Registro ofereceu aos 
seus colaboradores treinamentos 
sobre atendimento de excelência no 
serviço público.

Inovação
Visando agilizar o atendimento ao seu 
público-alvo, a partir de 2017, nos 
períodos de maior demanda, o Setor 
de Registro vai contar com o reforço 
de colaboradores de outros setores. 
Os funcionários já estão sendo 
preparados para auxiliar o setor no 
atendimento aos profissionais. 

Pessoa Jurídica
Para atender as novas legislações 
e a necessidade dos farmacêuticos 
empreendedores regulamentarem 
novos serviços oferecidos à população, 
foram aprovados pela Deliberação nº 
028/2016 do CRF/MG os seguintes 
tipos de Pessoa Jurídica:

 » Farmácia privativa de unidade 
hospitalar com oncologia

 » Farmácia privativa com oncologia

 » Farmácia privativa de serviços de 
remoção

 » Laboratório de análises clínicas e 
controle de qualidade

 » Laboratório de análises clínicas, 
citologia e controle de qualidade

Dessa forma, o CRF/MG conseguiu 
diferenciar os serviços prestados pela 
farmácia não convencional.

TOC
Para adequação à Lei 13.021/2014, 
o Grupo Técnico de Apoio à Farmácia 
Privativa de unidade hospitalar e 
estabelecimentos públicos analisaram 
caso a caso este ano, resultando em:

 » 334 solicitações de Termo de 
Obrigação a Cumprir (TOC)

 » 271 minutas realizadas de TOC

 » 1.508 farmacêuticos registrados 
como Responsáveis Técnicos 
de farmácias privativas de 
unidade hospitalar, após as 
reuniões do Grupo Técnico.

Mudanças profundas na 
Infraestrutura resultam 

em economia 

Com o objetivo de aperfeiçoar e atualizar os processos, 
foram vários os desafios e modificações realizados este 
ano na Gerência de Infraestrutura. Hoje, o setor está mais 
organizado, cumprindo à risca as determinações do Tribunal 
de Contas da União, e as medidas administrativas adotadas 
resultaram em economia para o Conselho. 

Entre as principais alterações são destaques:
 » Criação do PAC (Procedimento Administrativo de Compras) para 

as compras diretas, que passam pela abertura do processo e pela 
aprovação jurídica, financeira e da Diretoria. Anteriormente esses 
processos não tinham numeração, o que dificultava o controle

 » Criação de nova Comissão Permanente de Licitação, que, a partir 
deste ano, mantém uma rotina de reuniões e decisões colegiadas 
sobre os processos, todas registradas em atas

 » Redução dos custos com aluguel, devolvendo espaços ociosos 
que estavam locados, gerando economia de mais de R$ 12 mil 
por ano

 » Devolução de veículos locados que não estavam sendo usados, 
resultando em economia de R$ 26 mil por ano

 » Readequação do contrato de serviço de limpeza, gerando 
economia de R$ 25 mil por ano

 » Criação do Programa de Melhoramento da Gestão Interna 
(PMGI), cujo objetivo é identificar e organizar as ações adminis-
trativas do CRF/MG, com foco na racionalização da utilização dos 
recursos públicos, por meio da implantação de um planejamento 
estratégico.
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Junho:
 » Farmacêutico Prescritor: criação de cartaz

 » Fiscalização Interativa: criação de marca

 » PMGI – Programa de Melhorias da Gestão Interna: 
criação de identidade visual

 » Peças para redes sociais e WhatsApp: Campanha 
Automedicação, Campanha do Agasalho, Campanha 
sobre a Dengue, 3º Congresso Mineiro de Farmácia, 
Campanha “Uma pausa na rotina pode salvar vidas”, 
turmas do Prescrifar, cursos do Capacifar, enquete 
sobre novo site do CRF/MG, Dia Nacional do Diabetes, 
peças sobre 3º Congresso Mineiro de Farmácia

 » Cartão Digital de Aniversário: início de produção e 
envio mensal

Julho:
 » Novo site do CRF/MG: lançamento e peças de 

divulgação

 » Twitter: criação de página

 » Peças para redes sociais e WhatsApp: 3º 
Congresso Mineiro de Farmácia, turmas do Prescrifar, 
cursos do Capacifar, votação de Projetos de Lei sobre 
Prescrição Farmacêutica (3685/2016 e 3671/2016), 
votação do Projeto de Lei 350/2014 sobre o Ato 
Médico 

Agosto:
 » Campanha das Olimpíadas: peças diárias 

informando sobre a atuação do farmacêutico no 
evento esportivo 

 » 3º Congresso Mineiro de Farmácia: criação de flyer

 » 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de 
Minas Gerais: criação da marca

 » Peças para redes sociais e WhatsApp: peças 
sobre 3º Congresso Mineiro de Farmácia, turmas 
do Prescrifar, cursos do Capacifar, Dia Nacional da 
Vigilância Sanitária, Dia Nacional da Saúde e da 
Farmácia, Dia Nacional de Combate ao Colesterol, 
Dia dos Pais, 3º Congresso Mineiro de Farmácia, 
Campanha sobre os 55 anos do CRF/MG, com 
participação dos farmacêuticos; Fórum de Qualidade 
Magistral, em Juiz de Fora 

Setembro:
 » 3º Congresso Mineiro de Farmácia: fechamento de 

peças gráficas e cobertura de todo o evento

 » Instagram: criação de conta para CRF/MG

 » Peças para redes sociais e WhatsApp: Dia Internacional 
do Farmacêutico, turmas do Prescrifar, cursos do Capacifar 
e 3º Congresso Mineiro de Farmácia

Outubro:
 » Farmácia Revista 54

 » Mérito Farmacêutico: criação de campanha para site e 
redes sociais; abertura de votação

 » Outubro Rosa: criação de campanha no site e redes 
sociais

 » Peças para redes sociais e WhatsApp: votação do Projeto 
de Lei 284/15 sobre liberação de venda de medicamentos em 
estabelecimentos sem farmacêuticos, 3º Congresso Mineiro 
de Farmácia, turmas do Prescrifar, cursos do Capacifar

Novembro:
 » Novembro Azul: criação de campanha no site e 

redes sociais

 » Facebook: primeira transmissão ao vivo da plenária, via 
Facebook Live

 » Profarminas: redesign da marca e início de desenvolvi-
mento de novo site

 » 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas 
Gerais: início de criação de site

 » Cartão de Natal

 » Peças para redes sociais e WhatsApp: cursos do 
Capacifar, Dia Nacional da Homeopatia, Dia Mundial do 
Diabetes, situação da Sede do CRF/MG 

Dezembro
 » Farmácia Revista 55

 » Projeto Traga de Volta: redesign da marca

 » Dia do Farmacêutico: criação de campanha

 » Peças para redes sociais e WhatsApp: cursos do 
Capacifar, Dia Mundial de Luta Contra a Aids.

Comunicação ativa, divulgando tudo o que 
importa para os farmacêuticos

O setor de Comunicação, que integra design, imprensa e marketing, teve um ano intenso. Projetos, 
marcas, revistas, campanhas, boletins, atendimento à imprensa, criação de novos canais de comuni-
cação e diversas outras ações foram desenvolvidas. 

Fizemos um resumo, por mês, de todo esse trabalho. Confira:
Janeiro:
 » Campanha do Dia do Farmacêutico: desenvol-

vimento de peças para Facebook, backbus, 
cartão-calendário, convite, newsletter e arte para 
painel de LED, cedido para o CRF/MG 

Fevereiro:
 » Prescrifar: criação de marca e identidade

 » Capacifar: redesign da marca

 » Capacifar Interativo: criação de marca e 
identidade

 » Campanha sobre a dengue: peças para Facebook 
e site, banners

 » Campanha “Uma pausa na rotina pode salvar 
vidas”, de doação de sangue e medula óssea: peças 
para Facebook e WhatsApp

Março
 » Farmácia Revista 52

 » Campanha sobre a Dengue: peças para Facebook 
e site

 » Peças para redes sociais e WhatsApp: cursos 
do Capacifar e Capacifar Interativo, turmas do 
Prescrifar, Campanha “Uma pausa na rotina pode 
salvar vidas”, Campanha sobre a Dengue; Dia 
Internacional da Mulher, Páscoa

Abril:
 » Dia Mundial da Saúde: peça para Facebook

 » Campanha “Uma pausa na rotina pode salvar vidas”, 
de doação de sangue e medula óssea: criação de flyer, 
peças para Facebook e WhatsApp

 » Peças para redes sociais e WhatsApp: Capacifar 
Interativo, Fórum Farmacêutico, Curso Excelência 
Farmacêutica, divulgação das Comissões Assessoras

Maio:
 » Farmácia Revista 53

 » Informe 26

 » Campanha Uso Racional de Medicamentos: flyer, 
boletim, banners, ações em 13 cidades, peças para redes 
sociais e WhatsApp

 » Campanha de Doação de Medula Óssea: criação peças 
para Facebook e WhatsApp

 » 3º Congresso Mineiro de Farmácia: desenvolvimento de 
site, criação de flyer

 » Peças para redes sociais e WhatsApp: Dia do 
Trabalho, Campanha do Dia das Mães, Curso Excelência 
Farmacêutica, Fórum Fosfoetanolamina, Fórum Estadual 
Permanente de Luta pela Valorização da Profissão 
Farmacêutica, turmas do Prescrifar, Campanha páginas 
falsas do CRF/MG no Facebook, cursos do Capacifar
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Capacitações disponibilizaram 6.200 
vagas para os cursos em 2016

Oferecer cursos de capacitação que correspondam às expectativas dos farmacêuticos mineiros é meta 
dessa diretoria do CRF/MG, que sabe a importância de o profissional se atualizar para acompanhar os 
avanços da área, para prestar bom serviço à população.

Por meio de uma gestão mais participativa, com programas como o Capacifar Interativo e o Fale com a 
Diretoria, foi possível oferecer cursos que contemplassem os interesses da categoria. 

Houve grande preocupação técnica no planejamento das capacitações. Um exemplo é o Prescrifar, 
curso em prescrição farmacêutica, que foi cuidadosamente planejado com conteúdos que atendem às 
diretrizes previstas na Resolução 586/2013.

Esse projeto ganhou repercussão e outros conselhos têm buscado o apoio do CRF/MG para implantá-lo 
em seus estados. Mais seis cidades receberão o curso em 2017.

Foi preocupação da equipe técnica planejar cursos com temas atuais nas áreas de atuação do 
farmacêutico, por exemplo, a Farmácia Estética, Farmácia Clínica e Hospitalar e Gestão Farmacêutica. 

Não somente os profissionais foram contemplados. Este ano, a participação dos farmacêuticos fiscais 
do Conselho foi essencial para a execução do projeto “CRF Universitário”. Os fiscais fizeram palestras 
sobre “Ética e legislação”, e a assessoria técnica ministrou minicursos sobre “Prescrição farmacêutica”, 
para acadêmicos de diversas instituições de ensino do estado.

Números das capacitações
 » 6.200 vagas disponibilizadas
 » 45 editais abertos 
 » 5.730 inscrições
 » 16 cidades contempladas 
 » Nenhum curso com número inferior a 40 inscritos
 » 79 módulos de capacitação
 » Prescrifar: 8 turmas, sendo duas em Belo Horizonte e uma turma nas cidades de Montes Claros, Uberlândia, 

Teófilo Otoni, Ipatinga, Juiz de Fora e Pouso Alegre.

Em toda empresa, o departamento de Recursos Humanos aplica as técnicas e conhecimentos adminis-
trativos especializados com o objetivo de atingir a melhoria organizacional, bem como cuidar das 
relações das pessoas, com ações e programas voltados para a capacitação e treinamento da equipe de 
colaboradores.

Não é diferente no CRF/MG. O departamento de Recursos Humanos, responsável pelo controle de todo o 
pessoal (recrutamento, seleção, avaliação, treinamentos, entre outras práticas), também passou este ano 
por um processo de reestruturação. Tem desenvolvido ações com a finalidade de melhorar a organização 
das atividades e as relações interpessoais.

Algumas ações desenvolvidas pelo setor:
 » Atualização do Portal Transparência

 » Adequação do Programa de Riscos Ambientais (PPRA)

 » Cumprimento do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional

 » Organização e elaboração do treinamento com foco no atendimento, oferecido aos colaboradores da recepção 
e à equipe do Serviço de Registro

 » Reativação do programa de avaliação de desempenho dos funcionários

 » Organização da festa julina para os funcionários da sede, que custearam a confraternização

 » Campanhas internas: Outubro Rosa e Novembro Azul

 » Organização do treinamento realizado com os farmacêuticos fiscais e demais funcionários do Conselho

 » Disponibilização, na área restrita do site do CRF/MG, do Banco de Horas de todos os funcionários que, agora, 
podem ter acesso e fazer o seu próprio controle

 » Organização e elaboração do treinamento para os gerentes e assessores do CRF/MG, denominado “Roda de 
convergência”

 » Treinamento das equipes que vão auxiliar o Serviço de Registro no início de 2017, quando há maior demanda 

 » Implantação dos POPs (Procedimentos Operacionais Padrão)

 » Implantação da digitalização de todos os documentos do setor de Recursos Humanos.

RH promove treinamentos
e palestras para os colaboradores
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Identificação dos problemas e definição de metas 
nortearam as ações da Gerência Executiva

O relatório do exercício, elaborado pela Gerência Executiva, tem o objetivo de registro de alguns dados 
que servem para análise, e que traduzem o desempenho desta função na instituição Conselho Regional 
de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) em 2016, bem como observações particulares pertinentes a 
essas informações.

Preliminarmente, o trabalho gerencial começou por reunir toda a equipe, especialmente montada para, 
juntos, enfrentarem o desafio de fazer uma análise aprofundada de todas as questões administrativas 
e suas implicações, norteando as necessidades e pontuando as prioridades. 

Fundamentado na busca de uma exemplar administração pública, todos os trabalhos são desenvol-
vidos baseados nos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

A obtenção de resultados está intimamente ligada a uma clara definição de metas, estabelecidas de 
forma objetiva e que sejam, sobretudo, exequíveis do ponto de vista pessoal, operacional e financeiro.

Após ter conhecimento de todos os encaminhamentos e necessidades para o cumprimento das metas 
definidas, o passo seguinte foi determinar as funções administrativas de cada gerente e assessor, 
consequentemente definindo as áreas de atuação dos colaboradores e suas respectivas responsabili-
dades no trabalho.

Foram desenvolvidas e colocadas em prática as seguintes atividades:

LUCIANO MARTINS RENA SILVA - Presidente - CRF/MG nº11.850
GIZELE SOUZA SILVA LEAL - Diretora Tesoureira - CRF/MG nº16.053
NÁDIA NAIRA MACIEL COSTA - Gerente de Contabilidade - CRCMG 105.772/O

ATIVO 30/09/2016 30/09/2015 AH PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30/09/2016 30/09/2015 AH
Ativo Circulante 23.802.287,60    16.841.051,10    41% Passivo Circulante 8.024.666,54      5.995.794,51      34%
Caixa e Equivalentes de Caixa 15.963.573,85    11.894.540,06    34% Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 175.941,12         114.115,06         54%
Bancos Conta Movimento 25.722,19                 71.152,10                 -64% Pessoal e Encargos Sociais a Pagar 175.941,12               114.115,06               54%
Bancos Aplicação Financeira 15.937.851,66          11.823.387,96          35%

Créditos a Curto Prazo 7.414.289,06      4.474.015,74      66% Obrigações a Curto Prazo 481.521,55         256.156,51         88%
Créditos a Receber Empresas e Profissionais 7.414.289,06            4.474.015,74            66% Fornecedores 355.217,67               153.862,99               131%

Consignações 126.303,88               102.293,52               23%
Demais Créditos a Curto Prazo 245.303,15         255.134,91         -4%
Adiantamentos Concedido a Pessoal e Tereceiros 240.531,39               186.927,67               29% Demais Obrigações a Curto Prazo 312.341,05         298.909,01         4%
Outros Valores a Receber 4.771,76                   68.207,24                 -93% Transferências correntes 122.655,33               -100%

Outras obrigações 312.341,05               176.253,68               77%
Estoques 179.121,54         217.360,39         -18%
Almoxarifado 179.121,54               217.360,39               -18%

Ativo Não Circulante 11.009.775,02    26.064.410,34    -58% Provisões de Curto Prazo 7.054.862,82      5.326.613,93      32%
Ativo Realizável a Longo Prazo 1.958.448,17      14.170.434,65    -86% Provisões Trabalhistas 1.424.604,39            1.078.366,49            32%
Divida Ativa 1.155.555,28            4.321.980,49            -73% Provisões para Risco Trabalhistas e Cíveis 2.705.846,80            2.537.212,90            7%
Dívia Ativa Executada 599.075,73               9.721.581,72            -94% Provisão Cota-Parte 2.585.600,65            1.144.559,56            126%
Depositos Judiciais 203.817,16               126.872,44               61% Provisão Fundo de Assistência Profissional 338.810,98               566.474,98               -40%

Investimentos, Imobilizado e Intagível 9.051.326,85      11.893.975,69    -24% Patrimônio Líquido 17.366.024,95    23.275.260,92    -25%
Bens Móveis 969.926,53               2.165.113,53            -55% Ajustes de Exercícios Anteriores -                             27.104,66                 -
Bens Imóveis 7.851.769,66            8.104.786,53            -3% Resultados Acumulados 17.366.024,95          23.248.156,26          -25%
Intangível 229.630,66               1.624.075,63            -86%

Variação Patrimonial Diminutiva 18.846.387,87    16.365.110,77    15% Variação Patrimonial Aumentativa 28.267.759,00    29.999.516,78    -6%

TOTAL 53.658.450,49    59.270.572,21    -9% TOTAL 53.658.450,49    59.270.572,21    -9%

Previsão Arrecadação Execução 30/09/2016 30/09/2015 AH
Receitas Correntes 24.892.887,10    24.332.952,18    98% Receitas Correntes 24.332.952,18    21.792.643,15    12%
Receitas de Contribuições 19.379.443,47          17.730.564,15          91% Receitas de Contribuições 17.730.564,15          15.330.061,37          16%
Receitas de Serviços 2.203.443,62            2.498.320,99            113% Receitas de Serviços 2.498.320,99            2.479.620,15            1%
Receitas de Dívida Ativa 334.692,85               529.695,41               158% Receitas de Dívida Ativa 529.695,41               736.387,94               -28%
Receitas Financeira 1.235.307,16            2.140.914,17            173% Receitas Financeira 2.140.914,17            2.066.831,40            4%
Outras Receitas Correntes 1.740.000,00            1.433.457,46            82% Outras Receitas Correntes 1.433.457,46            1.179.742,29            22%

Receitas de Capital -                      -                             Receitas de Capital -                             -                             

Subtotal 24.892.887,10    24.332.952,18    98% Subtotal 24.332.952,18    21.792.643,15    12%

Despesas Correntes 23.602.555,56    16.975.433,10    72% Despesas Correntes 16.975.433,10    16.101.184,16    5%
Despesas de Custeio 17.314.333,79          11.164.167,17          64% Despesas de Custeio 11.164.167,17          10.859.395,41          3%
Transferências Correntes 6.288.221,77            5.811.265,93            92% Transferências Correntes 5.811.265,93            5.241.788,75            11%

Despesas de Capital 1.290.331,54      309.099,99         24% Despesas de Capital 309.099,99         343.650,00         -10%
Investimentos 1.290.331,54            309.099,99               24% Investimentos 309.099,99               343.650,00               -10%

Subtotal 24.892.887,10    17.284.533,09    69% Subtotal 17.284.533,09    16.444.834,16    5%

Superávit Apurado xxxxxxxxxxx 7.048.419,09      Superávit Apurado 7.048.419,09      5.347.808,99      32%

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 3º TRIMESTRE 2016

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/09/16 COMPARATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 » Montagem, supervisão e definição de 
responsabilidades de cada Gerência
 » Coordenação de toda equipe gerencial no 

desempenho das atividades administrativas, 
orçamentárias e financeiras
 » Supervisão e diagnóstico dos problemas 

administrativos relativos à sede e às seções, 
propondo e apresentando novos métodos de soluções
 » Supervisão no desenvolvimento de projetos 

e programas de melhorias no trabalho, nos 
aspectos normativos, regulares e instrutivos

 » Monitoração dos dados estatísticos dos serviços 
prestados e das ações desenvolvidas pelo Conselho
 » Coordenação e acompanhamento da 

agenda de trabalhos da diretoria
 » Supervisão do cumprimento de atos 

deliberados pela diretoria e Plenário
 » Coordenação do planejamento, preparação 

e a estruturação do 14CFBMG
 » Supervisão do planejamento gerencial 

para o exercício de 2017.
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Farmacêuticos no Executivo e no Legislativo
Categoria será representada por 32 profi ssionais, em regiões diversas de Minas Gerais 

CRF Prefeitos Cidade
N° de 
votos

Partido

5506
Marcondes de 
Oliveira e Souza

Campanário 1.642 PSDB

25645
Rodrigo Moraes 
Lamounier

Candeias 6.349 PP

13668
Tarcízio Henrique 
Zago

Conquista 2.080 PR

7508
Antônio Geraldo 
Alves

Divinésia 2.490 PSDB

12256
Letícia Aparecida 
Belato Martins

Monsenhor 
Paulo

3.512 PMDB

Elivelto Carvalho Turvolândia 1.894 PDT

CRF Vice-prefeito Cidade
N° de 
votos

Partido

8174
Ovídio César de 
Carvalho Musarra

Arceburgo 4.098 PRB

20148 Rafael Pértile Felipe Conquista 2.080 PSD

20483 Maurício da Silva Milani Eugenópolis 3.716 PTB

4781
Paulo Peixoto do 
amaral

José Raydan 2.029 PSDB

3800 Paulo Dias Moreira Monte Azul 9.011 PMDB

17189
Jorge Luiz Borges 
Fernandes

São João da Mata 1.584 PSDB

34113 Marcelo Marques Uruana de Minas 1.591 PHS

Confi ra os farmacêuticos eleitos em Minas Gerais 

No novo mapa político de Minas Gerais, 32 
farmacêuticos mineiros passam a ocupar cargo no 
Executivo e Legislativo, a partir de 1º de janeiro de 
2017. Mesmo com menos profi ssionais eleitos em 
relação ao pleito de 2012, os farmacêuticos se 
elegeram em regiões diversas do estado.

Em 2017, seis farmacêuticos responderão 
pelas prefeituras das cidades de Campanário, 
Candeias, Conquista, Divinésia, Monsenhor Paulo e 
Turvolândia.

Sete profissionais se elegeram vice-prefeitos nos 
municípios de Arceburgo, Conquista, Eugenópolis, 
José Raydan, Monte Azul, São João da Mata e 
Uruana de Minas.

No município de Conquista, no Triângulo Mineiro, 
o prefeito Tarcízio Henrique Zago, e o vice-prefeito, 
Rafael Pértile Felipe, são farmacêuticos.

No Legislativo, 19 farmacêuticos vão ocupar as 
cadeiras nas Câmaras Municipais de Açucena, Belo 
Horizonte, Brasília de Minas, Cataguases, Estrela 
do Sul, Ibiraci, João Pinheiro, Lavras, Limeira do 
Oeste, Luminárias, Mirabela, Miradouro, Oratórios, 

Perdigão, Pouso Alegre, Santa Bárbara, Santa 
Margarida, Santo Antônio do Monte e Turvolândia. 

Belo Horizonte
Na capital, três farmacêuticos concorreram a vaga 
na Câmara da cidade, mas somente Cláudio Donizete 
Duarte, CRF/MG nº21948, conseguiu se eleger com 
4.513 votos, pelo PMN.

Há mais de 25 anos atuando em drogaria, o novo 
vereador relata que, a partir de 2017, os farmacêu-
ticos serão representados no Legislativo de Belo 
Horizonte. “Quero fazer um mandato com todas as 
entidades de classe, para discutir as demandas 
da saúde e do exercício da profi ssão farmacêutica. 
Pretendo atuar na Comissão de Saúde para verifi car 
a situação do atendimento nos postos de saúde e nas 
UPAs e apresentar ao Executivo um relatório propondo 
e solicitando melhorias nesses serviços à população”.

Na região de Venda Nova, especifi camente no bairro 
Céu Azul, o farmacêutico Cláudio está à frente de 
um projeto social na associação local, onde são 
oferecidos oficinas e cursos profissionalizantes à 
comunidade. 

Prefeito

Vice-prefeito

Vereador

Luminárias

Candeias

Santo Antônio
do Monte

Ibiraci

Pouso Alegre

Divinésia

Santa
Bárbara

MirabelaBrasília
de Minas

Açucena

Arceburgo

Belo
Horizonte

Campanário

Cataguases

Conquista

Estrela
do Sul

Miradouro

Eugenópolis

João
Pinheiro

José
Raydan

Lavras

Limeira
do Oeste

Monsenhor
Paulo

Monte
Azul

Oratórios

Perdigão

Santa
Margarida

São João
da Mata Turvolândia

Uruana
de Minas

CRF Vereadores eleitos Cidade
N° de 
votos

Partido

23726 Glauco Sathler Siman Açucena 265 PC do B

21948 Cláudio Donizete Duarte Belo Horizonte 4.513 PMN

6470 Rosary Mendes Rodrigues Oliveira Brasília de Minas 907 PSD

10136 Carlos Alberto Silva Barbosa Cataguases 623 PSB

34113 Reinaldo Severino Ribeiro Estrela do Sul 437 PSD

9130 Walneir Pinto da Silva Ibiraci 344 PSDC

17864 Alexandre Vieira Machado João Pinheiro 527 SD

61379 Ennio Mendes de Siqueira Lavras 807 PMDB

13916 Talita Helena Ferrari Limeira do Oeste 228 PSB

15565 Rodrigo Carvalho de Paula Luminárias 200 PMDB

O presidente do CRF/MG, 
Luciano Rena, ressalta que 
“a eleição dos farmacêuticos 
aumenta e fortalece a represen-
tatividade da categoria, o que 
contribui para aprovar pautas 
do interesse dos profi ssionais. 
Parabéns a todos. Desejamos 
aos colegas, um mandato de 
sucesso.”

CRF Vereadores eleitos Cidade
N° de 
votos

Partido

22135 Lino Soares Fonseca Neto Mirabela 711 PSDB

5348
Maria Luiza de Castro Andrade 
Valentim

Miradouro 355 PRTB

29575 Alysson Contarini Oliveira Oratórios 158 PSDB

24755 Fábio Rogério da Silva Botelho Perdigão 267 PHS

9395 Adriano César Pereira Braga Pouso Alegre 1.557 PR

15021 Luiz Fernando Hosken Fonseca Santa Bárbara 740 PSL

25692 Phillipe Pimentel Araújo Santa Margarida 449 PRB

8692 Martim Rodrigues dos Santos
Santo Antônio 
do Monte 

410 PMDB

16204 Aline Neves Paiva Turvolândia 239 PHS
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Congresso realizado pelo CRF/MG e UFJF reuniu cerca 
de mil pessoas para debater a farmácia clínica no Brasil

Uma parceria 
de sucesso
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Sucesso é a palavra que bem define o 3º 
Congresso Mineiro de Farmácia, realizado 
pelo CRF/MG nos dias 21, 22 e 23 de 
setembro. 

Fruto da parceria com a Faculdade de 
Farmácia da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), durante três dias o evento 
movimentou e deu color ido especial 
ao campus. Devido à proximidade das 
faculdades de Farmácia e Odontologia, as 
palestras e minicursos foram realizadas nos 
anfi teatros e auditórios das duas instituições.

O tema “Clínica farmacêutica no cenário atual” 
atraiu mais de mil pessoas ao congresso 
em Juiz de Fora, entre os inscritos de nove 
estados e 170 municípios, palestrantes, 
expositores e visitantes.

As palestras, minicursos e mesas-redondas 
foram cuidadosamente preparados por uma 
comissão científi ca composta por professores 
doutores da Faculdade de Farmácia da UFJF e 
por integrantes da comissão organizadora do 
CRF/MG. Palestrantes renomados de várias 
instituições como a Fiocruz, Hospital do 
Câncer de Muriaé, Ministério da Saúde, Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
CRO-RN e MG, entre outros, enriqueceram 
os trabalhos com o vasto conhecimento 
oferecido aos participantes.

Início do credenciamento, na véspera, evitou tumulto no dia da abertura do congresso

Companhia de teatro Elas por Elas encantou o público com as 
performances dos Hinos Nacional e da Farmácia

A palavra é sua

“O evento está simplesmente fantástico! Estou impressionado 
com o nível de organização. Encontrei um povo acolhedor. 
Os temas científi cos foram muito bem escolhidos, são bem 
atuais. Quero mostrar ao Conselho Regional de Farmácia do 
Amazonas que quando se quer, dá pra fazer e fazer bem-
feito, como o CRF de Minas está fazendo. Estão de parabéns!”
Marcos Aurélio Ferreira da Silva
Palestrante, Conselheiro Federal do CRF-AM

"O 3º Congresso Mineiro de 
Farmácia, fruto da parceria entre o 
CRF/MG e a Faculdade de Farmácia 

da UFJF, aconteceu de forma 
totalmente satisfatória. Tivemos 

cerca de mil participantes, estes de 
nove estados do Brasil. Congressistas 

de mais de 170 cidades. Mais do 
que números, o que nos deixou 
realizados foram as inúmeras 
declarações de satisfações dos 

participantes. Um congresso tem por 
objetivo atualizar os profi ssionais 

e aproximar os acadêmicos da vida 
profi ssional. Tenho plena certeza 
que atingimos este objetivo. Que 

venham futuras parcerias!"
Prof. Dr. José Otávio 
do Amaral Corrêa

Diretor da Faculdade 
de Farmácia da UFJF

Por sua temática multiprofi ssional, foram convidados palestrantes de 
outras áreas da saúde, como médicos, cirurgiões-dentistas, nutricio-
nistas, além de farmacêuticos. 

Os congressistas puderam montar a grade, escolhendo entre as 
33 palestras divididas nas áreas de Farmácia Clínica, Homeopatia, 
Hospitalar, Saúde Coletiva, Gestão e Empreendedorismo, Alimentos, 
Multiprofi ssional, Análises Clínicas, Industrial e Magistral.

No último dia do evento, os participantes tiveram o “Circuito da Saúde”, 
com as ofi cinas simultâneas “Consultório Farmacêutico”, “Perfuração 
do lóbulo auricular” e “Rentabilizando a farmácia por m²”. 

Abertura
A Companhia de Dança Elas por Elas, da cidade de Barbacena, abriu 
a programação solene encantando a todos com a originalidade nas 
performances apresentadas para o Hino Nacional e o Hino da Farmácia.

A mesa diretora foi composta pelo reitor da UFJF, Marcus Vínicius 
Davi; o diretor e vice-diretor da Faculdade de Farmácia da UFJF, José 
Otávio Amaral Correa e Marcelo Silva Silvério respectivamente; pelo 
Conselheiro Federal e diretor da Faculdade de Farmácia da UFMG, 
Gerson Pianetti; e os diretores do CRF/MG, o presidente Luciano 
Rena, a vice-presidente Elaine Baptista e as diretoras Junia Célia de 
Medeiros e Gizele Leal.

Luciano Rena, que foi o presidente do 3ºCMF, enfatizou o empenho 
que o Conselho vem fazendo para a atualização dos profissionais. 
“Sabemos que é importante aperfeiçoarmos o conhecimento para 
exercemos as nossas atividades profi ssionais. Por isso, o Conselho 
tem oferecido cursos e palestras em várias regiões do estado, visando 
contemplar cada vez mais profi ssionais. O congresso também tem 
esse objetivo, o de possibilitar aos profi ssionais e acadêmicos mais 
informação e aprimoramento nesta área que está em destaque no 
cenário atual, principalmente após as Resoluções 585 e 586 e a Lei 
13.021/2014, que reafirmam as atividades dos farmacêuticos na 

“O 3º Congresso Mineiro de Farmácia honrou as nossas características 
de bons mineiros que somos. Como “quem não quer nada”, passou 

do papel para a realidade, proporcionando a nós farmacêuticos, 
momentos de profundo aprendizado e congraçamento.

Para mim, foi uma honra poder participar como palestrante e ter a 
oportunidade de compartilhar experiências com colegas e futuros colegas de 
profi ssão. Parabéns pela brilhante organização, e que venha o 4º Congresso!”

Paulo Ribeiro 
Palestrante na área de Análises Clínicas - Lab Consultoria

Os números do 3º CMF

821 farmacêuticos e 
estudantes inscritos

26 palestras

4 minicursos

3 mesas-
redondas
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Farmácia Clínica. Acreditamos nos resultados 
das boas parcerias. Por isso, fizemos essa 
excelente parceria com a Faculdade de 
Farmácia da UFJF”, ressaltou Luciano.

O diretor da Faculdade de Farmácia, 
José Otávio Correa, também destacou a 
necessidade de se ter profi ssionais de saúde 
bem preparados para ingressar no mercado 
com as devidas condições exigidas. “Temos 
que oferecer aos nossos estudantes o que 
há de mais novo. Eventos direcionados à 
capacitação clínica tornam-se cada vez mais 
importantes para os farmacêuticos. O objetivo 
do congresso é o de proporcionar oportuni-
dades de conhecimento a todos”, destacou. 

Representando o Conselho Federal de 
Farmácia (CFF), o professor Gerson Pianetti 
ressaltou a importância do congresso ser 
realizado dentro da universidade. “Um evento 
desse porte é uma excelente oportunidade de 
aprendizado para os estudantes e promove a 
aproximação do Conselho com a academia”, 
disse o Conselheiro.

Após a abertura solene, foi proferida a 
palestra magna “Transformações organi-
zacionais”, ministrada por Luiz Henrique 
Almeida Diniz.

Os auditórios ficaram cheios durante os três dias do congresso

No estande do CRF/MG a assessora da Diretoria Aparecida Oliveira; João Batista Gaio, 
da Comissão Assessora Parlamentar do CRF/MG; o diretor da Faculdade Farmácia José 

Otávio Amaral; os diretores do CRF/MG Luciano Rena, Gizele Leal, Junia Medeiros e Elaine 
Baptista; e o coordenador de cursos de pós-graduação do I-bras, Leonildo Santana

A palavra é sua
“O congresso nos possibilitou obter mais conhecimento. Facilitou 
para nós, que estudamos aqui na faculdade e pude, também, 
expor o meu trabalho “Caracterização química do extrato de 
lavado glandular por clae-dad e avaliação da atividade ária 
in vitro de tanacetum phantherium (asteraceae)”. Sou de Ubá, 
meu pai é farmacêutico lá, proprietário de drogaria, mas quero 
seguir carreira acadêmica e, por isso, vou fazer pós-graduação 
e outros cursos para me preparar para a atividade.”
Matheus Gazolla
Estudante do 9º período de Farmácia na UFJF

“O congresso foi muito proveitoso. Tirei bastantes dúvidas, 
principalmente durante a mesa-redonda CRO X CRF, que 
me esclareceu pontos que não consegui entender na 
legislação atual. Também aproveitei bastante o conteúdo 
do palestra Formulário Terapêutico Nacional: Estratégia 
para Promoção do Uso Racional de Medicamentos, 
ministrada pelo dr. Evandro Lupatini. Gostaria de participar 
de mais congressos, pois nos mantém atualizados.”
Larissa Martins Reis
Farmacêutica em laboratório de análises clínicas 
e na Prefeitura de João Monlevade

Injeção de ânimo 
Congresso acende alerta para farmacêutica

Para a farmacêutica Cássia Clemente Rodrigues Machado, que saiu 
da cidade de Pirajuba, no Triângulo Mineiro, distante 811 quilômetros 
de Juiz de Fora, o congresso foi mais do que aprendizado, foi uma 
injeção de ânimo. 

Em sua cidade, ela e o pai, João Edson Machado, também 
farmacêutico, graduado na Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), têm uma farmácia onde são os responsáveis técnicos e já 
fazem algumas orientações farmacêuticas. Mas depois de três dias 
no Congresso, Cássia que fazer muito mais. 

Cássia disse que retornaria à sua cidade igual a um furacão, revendo e remexendo em tudo no 
empreendimento. “Vou quebrar tudo! Paredes, organizar o espaço da minha sala, colocar uma maca, 
preparar o ambiente e montar o consultório para fazer o atendimento clínico farmacêutico!”, ressaltou. 

Embora seja pós-graduada em Atenção farmacêutica, a profi ssional conta que estava se valendo 
pouco dos conhecimentos que adquiriu e que o congresso foi um alerta para ela.

Ela relata que o seu foco mudou após as palestras do professor Marcelo Silvério, da UFJF, que promoveu 
a ofi cina “Consultório farmacêutico”, e Empreendedorismo, ministrada pelo farmacêutico Luís Cláudio 
Mapurunga. “Gostei muito. Vou pôr em prática o que absorvi. Foi muito proveitoso para mim, aprendi 
bastante coisas. Até temas que não eram da minha área eu consegui aproveitar”, salientou.

Orgulhosa da profi ssão que abraçou, Cássia também assegurou que vai mudar sua postura a partir do 
congresso. Normalmente, disse que trabalha usando uma camisa branca e uma calça jeans. Agora, 
quer se destacar e mostrar quem é a farmacêutica no recinto de trabalho. “Vou passar a trabalhar toda 
de branco, para me impor e para que os meus pacientes identifi quem quem é a farmacêutica. A nossa 
profi ssão é muito boa, mas precisamos investir em conhecimento. Por isso, quero aproveitar todas as 
chances que eu tiver”, enfatizou.

170 municípios 
participantes

9 estados 
representados

13 patrocinadores

10 expositores

Os números do 3º CMF

“Eu e mais quatro amigas viemos 
juntas. Somos da mesma turma, 
fi zemos a inscrição de trabalhos 
nos “Temas Livres”, todas nós fomos 
aprovadas e aqui estamos! Viajamos 
11 horas de ônibus para podermos 
participar deste que é nosso primeiro 
Congresso. Estamos muito felizes!.”
Aline Ribeiro
Aluna do 10º período do curso de 
Farmácia, da Faculdade Patos de Minas
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Congresso teve 124 trabalhos científi cos inscritos
A terceira edição do Congresso Mineiro de 
Farmácia superou as expectativas também 
em relação ao número de trabalhos (temas 
livres) inscritos. Foram 124 trabalhos cientí-
fi cos inscritos, de estudantes de várias cidades. 
Desses, 103 foram aprovados com nota superior 
a 7. Em espaço especialmente preparado, a 
exposição, apresentação e avaliação dos banners 
aconteceram em dois dias. 

Após avaliação da comissão científica, foram 
escolhidos três temas livres. Em primeiro lugar 
ficou o trabalho das estudantes Yasmin Lopes 
Leal, Mariana de Assis Crispi e Patrícia de 
Almeida Machado. 

Conquistou o segundo lugar o trabalho apresentado pelos estudantes Letícia de Paula Chaiben, Nayara Trindade 
Filgueiras, Clarissa Alhadas de Souza, Daniela Kafuri Monteiro e Maurício S. M. Teixeira. O terceiro colocado foi 
o tema apresentado pelos estudantes Lucas Machado Moreira, Fernanda Maria Toledo Pampanelli e Maria 
Helena Braga.

Numa cortesia da Bancorbrás, os três primeiros lugares foram contemplados com diárias em hotel na cidade 
de Caldas Novas (GO). O primeiro lugar recebeu cinco diárias; o segundo, três, e o terceiro colocado recebeu 
duas diárias. Todos com direito a acompanhante.

O número de trabalhos científicos de estudantes apresentados durante o 
Congresso superou o esperado. Foram mais de cem, de toda Minas Gerais

1º lugar
COMPOSTOS TRIAZÓLICOS: SÍNTESE E AVALIAÇÃO ANTIPARASITÁRIA EM 
PROMASTIGOTAS E AMASTIGOTAS DE LEISHMANIA 
Autores: Yasmin Lopes Leal, Mariana de Assis Crispi, Patrícia de Almeida Machado , 
Pedro Henrique Fazza Stoupa e Arturene Maria Lino do Carmo
Orientadores: Elaine Soares Coimbra e Adilson David da Silva

2º lugar
POTENCIAL ANTI-HIPERGLICÊMICO DE EUGENIA UNIFLORA L. 
(MYRTACEAE) PITANGUEIRA
Autores: Leticia de Paula Chaiben, Nayara Trindade Filgueiras, Clarissa 
Alhadas de Souza, Daniela Kafuri Monteiro e Maurício S. M. Teixeira 
Orientadora: Fabíola Dutra Rocha

3º lugar
GESTÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS TÉCNICOS EM HEMATOLOGIA 
BASEADA NA APLICAÇÃO DA MÉTRICA SEIS SIGMA
Autores: Lucas Machado Moreira, Fernanda Maria Toledo Pampanelli e 
Maria Helena Braga 

“Estou no 8º período e este foi o primeiro 
congresso de que participei. Tentamos fazer 
um trabalho completo, passando por todas as 
fases, mas os resultados não foram como eu 
esperava. Trabalhamos muito, com dedicação, 
e é gratifi cante ter o trabalho reconhecido.”
Yasmin Lopes Leal

“Trabalhar com pesquisa 
sempre requer muito esforço. 
Na maioria das vezes, são 
mais resultados negativos 
que positivos, então, quando 
apresentamos um pouco 
do nosso trabalho e ele é 
reconhecido é uma emoção 
muito grande, uma mistura 
de sentimentos que nos 
motiva ainda mais a continuar 
seguindo por esse caminho.”
Letícia Chaiben

“O congresso foi uma 
oportunidade de 
ampliar e atualizar 
os conhecimentos. 
Foi surpreendente 
para mim ter o meu 
trabalho reconhecido. É a 
valorização dos estudos 
de controle de qualidade 
na prática clínica.”
Lucas Machado 
Moreira

Como não estava presente na entrega dos certificados, 
Yasmin foi representada por Carolina Brandi, que recebeu 

a premiação entregue pelo presidente Luciano Rena

O professor Guilherme Diniz 
entregou a premiação à Letícia

A professora Paula Chellini 
entregou para Lucas o certificado 

e o voucher da Bancorbrás

A palavra é sua

“Gostei muito do Congresso. Consegui aproveitar 
bastante os conteúdos das palestras que 
participei. Me fi zeram ter certeza que a área que 
quero seguir é a da indústria farmacêutica. Achei 
muito bem organizado, tanto a estrutura física 
quanto a operacional. Foi bem enriquecedor!”
Luiz Felipe Maniezzi
Estudante do 6º período da faculdade 
de Farmácia, da Universidade 
Federal de Juiz de Fora

Os números do 3º CMF

124 trabalhos (temas 
livres) inscritos103

trabalhos aprovados 
com nota superior 
a 7 e expostos

3 Trabalhos
premiados

“Achei o congresso bem abrangente. Apesar 
de não ser a área de que mais gosto, as 
palestras de análises clínicas, alimentos 
e indústria me surpreenderam. Gostei 
bastante. Vi que todos estão gostando muito 
do congresso. A movimentação provocada 
pelo evento dá mais vida à faculdade.”
Thaysa Vieira
Estudante do 10º período 
de Farmácia na UFJF

“Estou aprendendo conteúdos de áreas que 
eu ainda não conheço. Há uma diversidade de 
temas, inclusive palestras na área que mais 
me interessa, a de cosméticos. Este é o primeiro 
congresso que eu participo e está sendo muito 
bom, principalmente por ser na nossa cidade.”
Marina Silva Rita
Estudante do 6º período da 
Faculdade Suprema de JF

“Sou estudante de Nutrição aqui 
na UFJF e estou aproveitando 
muito as palestras e minicursos 
do congresso. Gostei muito da 
palestra Composto Bioativos 
em Alimentos. O evento foi 
muito bem organizado.”
Grace Chagas 
Estudante Nutrição UFJF
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Os corredores da UFJF ganharam novo 
layout durante os dias do 3º Congresso 
Mineiro de Farmácia, o que chamou a 
atenção dos visitantes e dos próprios 
graduandos da instituição. O espaço fi cou 
completamente diferente de como ele é 
normalmente.

Além da própria estrutura montada, os 
sorteios e os brindes oferecidos pelos 
parceiros e patrocinadores movimentaram 
os corredores. No estande do CRF/MG, as 
pessoas paravam para ver as fotografias 
tiradas em vários momentos, e que eram 
exibidas num televisor.

O presidente do CRO-RN, Gláucio Silva, ao lado das 
também palestrantes Maria Angélica Dimantas, 
Beatriz Lott e Cláudia Lara. No centro, a assessora 
de Diretoria do CRF/MG, Márcia Alfenas

Integrantes da Comissão 
Organizadora da UFJF, 
Pedro Freitas, Ana Caroline 
e Willian Ferreira, no 
estande do CRF/MG

Depois de viajarem 11 
horas de ônibus, as 

estudantes da Faculdade 
Pitágoras, de Patos de 

Minas, queriam registrar 
a chegada delas à UFJF

A o� cina de perfuração do lóbulo auricular foi 
oferecida pela Perfur, no Circuito da Saúde

O estande do CRF/MG � cou movimentado durante todo 
o congresso, com sorteios de vários brindes

Mariana Linhares palestrou sobre “Implantação do Serviço de Farmácia 
Clínica em um centro de especialidades: perspectivas e desa� os”

“Consultório Farmacêutico” foi outra 
o� cina oferecida no Circuito da Saúde

As estudantes Rhaissa Meyer, Marina Silva, Júlia Gomes 
e Isabela Kingma, da Faculdade Suprema de Juiz de 
Fora elogiaram a grade cientí� ca do congresso

Farmacêutico Vicente Monteiro com a dra. Walcymar Leonel 
Estrela; a chefe do Departamento de Práticas Integrativas 
da Prefeitura de Juiz de Fora, Neysa Campos, e a professora 
Rozângela Manfrini, da Comissão Cientí� ca do Congresso

Rilke Novato Públio, superintendente da Vigilância 
Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde de 
Minas Gerais, ministrou palestra com Maria Alice 
Almeida sobre Alimentos e Medicamentos

A assessora de Diretoria do 
CRF/MG Aparecida Oliveira 
entrega brinde para uma 
das congressistas sorteada 
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Dentro da área Multipro� ssional, 
mesa-redonda com participação do 
presidente do CRO-MG, Luciano Elói; da 
diretora do CRF/MG Junia Medeiros; do 
diretor da Faculdade de Farmácia da UFMG, 
Gerson Pianetti; do presidente do CRO-RN, 
Gláucio Silva; o delegado Regional do 
CRO-MG de Patos de Minas, João Vicente 
Pacheco; e o vice-diretor da Faculdade 
de Farmácia da UFJF, Marcelo Silvério

Wallinson de Abreu Miranda lotou o an� teatro da 
Odontologia palestrando sobre “HIV: como liberar 

o laudo e reportar o resultado ao paciente”

A palavra é sua

No estande do Conselho, 
o presidente Luciano Rena 

e o vice-presidente do 
CFF, Valmir de Santi

A palestra ‘Formulário Terapêutico 
nacional: estratégia para a 

promoção do uso racional de 
medicamentos” foi ministrada pelo 

dr. Evandro de Oliveira Lupatini
Dr. Amilson Álvares, Conselheiro Federal pelo Tocantins; o presidente da 
SBFFC-RJ Paulo Vicente Júnior; o coordenador da Câmara Técnica do CRF-RJ, 
Alan Izolani; a diretora do CRF/MG Júnia Medeiros; o Conselheiro Federal pelo 
Ceará, Luiz Cláudio Mapurunga; o coordenador de cursos de pós-graduação 
do I-bras Leonildo Santana e o vice-presidente do CFF, dr. Valmir de Santi

Renato Diniz, da Buzattos, ministrou a 
o� cina “Rentabilizando a farmácia por 

m²” durante o “Circuito da Saúde”

A estudante Júlia Gomes recebe, no estande do CRF/MG, voucher 
de diária no Hotel Premier, entregue por André Gamonal, da 
Ampla Seguradora, juntamente com a assessora de Diretoria do 
CRF/MG Aparecida Oliveira; o presidente do CRF/MG Luciano Rena 
e o gerente do Executivo do Conselho, José Alves Torres Junior

O presidente do CRF/MG Luciano 
Rena com o ex-presidente 
Benício Machado

Professoras da UFJF Paula Chellini, Juliana Leite, Rozângela 
Manfrini e Fabíola Rocha; a professora Isabela Costa, 
da UFMG; a assessora de Diretoria do CRF/MG Márcia 
Alfenas e a professora da UFJF Ana Cláudia Chagas

Diversas empresas estiveram presentes 
ao Congresso com estandes

“Gostei muito da infraestrutura da faculdade 
e do congresso. Excelente o laboratório 
de toxicologia. O congresso trouxe temas 
atuais, como as palestras de oncologia e 
nanotecnologia. Gostei muito e aprendi com a 
palestra Empreendedorismo, ministrada pelo 
Luiz Cláudio Mapurunga, quando pude refl etir 
que nem sempre devemos olhar só o preço do 
que vendemos, mas que o bom atendimento 
pode ser o sucesso das farmácias pequenas.”

Jeancleder Alexandre Lana
Farmacêutico em Ipatinga, onde é proprietário de drogaria

“É a minha primeira vez em um Congresso. Achei 
tudo muito interessante! Tive a oportunidade de 
participar de quase todo o processo, uma vez que 
fui da comissão organizadora. A área que mais 
me chamou a atenção foi a de dermocosmética, 
pois é o caminho que pretendo seguir! O 
Congresso me fez ter ainda mais certeza que é 
nessa área que quero atuar profi ssionalmente!.”
Mirsiane Costa 
Estudante do 6º período da faculdade 
de Farmácia, da Universidade 
Federal de Juiz de Fora
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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 
solidariedade é o que não falta nessa categoria. 
Confi ra algumas instituições que receberam os produtos doados pelos participantes 
dos cursos e capacitações ministrados de setembro ao dia 10 de dezembro.

Farmacêuticos solidários

Doações para o Lar de Idosos de 
Igarapé e para o Lar de Idosos 
em Betim

Doações para Hospital das 
Clínicas Samuel Libânio

Em agosto, o Conselho Regional de Farmácia 
de Minas Gerais (CRF/MG) realizou várias 
capacitações e cursos em sua sede, em Belo 
Horizonte. Os farmacêuticos e acadêmicos 
participantes doaram 64 pacotes de fraldas 
geriátricas, 38 embalagens de leite em pó e 32 
kits de higiene pessoal, que foram repassados 
a duas entidades carentes, uma em Betim e a 
outra em Igarapé.

No dia 8 de setembro, a diretora do             
CRF/MG, Júnia Célia de Medeiros entregou 
ao representante do Lar Vicentino Confrade 
Antônio Onízio, de Igarapé, metade das 
doações arrecadadas. No dia 23 de setembro, 
a representante do Lar Vicentino Divino 
Ferreira Braga, Marilda Asscruz, foi até a sede 
do CRF/MG para receber a outra metade das 
doações arrecadas. 

Se você também quer ajudar o Lar Vicentino 
Confrade Antônio Onízio de Igarapé, o 
telefone é (31) 3534-2080 ou (31) 9 9639-9873. 
O endereço é Av. Governador Valadares, n° 
976, Centro.

Para ajudar o Lar Vicentino Divino Ferreira 
Braga, de Betim, entre em contato pelo 
telefone é (31) 3532-4089. O endereço é Rua 
do Rosário, n° 1075, bairro Angola.

No dia 28 de outubro, o CRF/MG iniciou o 
Prescrifar, curso de capacitação em prescrição 
farmacêutica, em Pouso Alegre. Os participantes 
doaram pacotes de fraldas geriátricas, que foram 
entregues pelo presidente Luciano Rena ao 
representante do Hospital das Clínicas, Samuel 
Líbânio. 

Para fazer doações ao hospital, ligue no 
(35) 3429-3200 ou vá até a unidade, na Rua 
Comendador José Garcia, 777 – Centro, em 
Pouso Alegre – MG. 

Doações para Lar São Francisco de Assis

Os idosos do Lar São Francisco de Assis, de Ubá, receberam, 
no dia 10 de novembro, as doações de fraldas geriátricas 
doadas pelos farmacêuticos e acadêmicos que participaram 
do minicurso “Ética, Legislação e Prescrição Farmacêutica”, 
realizado pelo CRF/MG durante a IX Semana da Farmácia da 
Faculdade Presidente Antônio Carlos (FUPAC). A diretora 
Gizele Leal, que também ministrou o curso, fez a entrega das 
doações.

Doações para o Instituto São Vicente e Santo Antônio

Os idosos do Instituto São Vicente e Santo Antônio, de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, receberam no 
fi nal de setembro as fraldas geriátricas doadas pelos farmacêuticos e estudantes do Prescrifar, ministrado 
em Uberlândia. As doações foram entregues pelo assistente administrativo do CRF/MG, Daniel Fonseca, 
ao representante da instituição, Ricardo Alexandre Venâncio. 

Para ajudar instituto, entre em contato pelo telefone para (34) 3236-8541.

Hepatite C
Mal silencioso que acomete a mais de 1,5 milhão de brasileiros

Cumprindo o seu objetivo de ser 
multiprofi ssional, o 3º CMF contou com 
vários palestrantes de outras áreas 
da saúde. É o caso do médico João 
Gentilini Fasciani de Castro, infectolo-
gista e preceptor da residência médica 
do Hospital Eduardo de Menezes, da 
rede Fhemig (Fundação Hospitalar 
do estado de Minas Gerais), em 
Belo Horizonte, e infectologista dos 
municípios de Contagem e Santa Luzia.

Dentro do tema Saúde Coletiva, Gentilini ministrou a palestra 
“É o fi m da Hepatite C? Nova era de tratamento com terapias 
100% orais”. Ele alerta que no Brasil existem mais de 1,5 
milhão de pessoas infectadas pela hepatite C, importante 
causa de hepatite crônica,cirrose e câncer de fígado,sendo uma 
indicação comum de transplante hepático. 

A cada ano são de 3 a 4 milhões de casos novos no mundo,com 
350 mil mortes. Um terço dos infectados vão desenvolver 
cirrose ou câncer de fígado.No entanto, por se tratar de um mal 
silencioso, a maioria das pessoas desconhece ser portadora do 
vírus que ataca o fígado e causa infl amação. Muitas descobrem 
já com manifestações graves e doença avançada.

De acordo com o especialista, as pessoas acima de 45 anos e 
as com maior vulnerabilidade para contrair o vírus devem fi car 
atentas e fazer o teste anti-HCV, que diagnostica a doença.

Outra forma de contrair o vírus, segundo o médico, é de mãe 
infectada para o fi lho, durante o parto. “Há em torno de 5% de 

- que receberam sangue antes de 1993

- que não usam preservativos

- usuários de drogas

- � lhos de mães que tiveram hepatite C

- que � zeram tatuagens e piercings em locais sem o selo da ANVISA

- usuários de salões de beleza que não têm técnica de assepsia 
adequada

- quem já compartilhou lâminas e agulhas com outras pessoas

chance da mãe infectada transmitir o vírus para o fi lho 
durante o parto, percentual que pode dobrar se ela 
for também portadora do HIV. É importante ressaltar 
que não existe vacina contra o vírus”, esclareceu o 
infectologista.

A hepatite C é curável e alguns medicamentos estão 
disponíveis no SUS para os pacientes que se encaixam 
no protocolo do ministério da saúde, ressalta o médico. 

Gentilini explica que a partir de 2011 começaram a 
surgir novas drogas, com ação direta sobre o vírus. 
“Inicialmente, as novas drogas foram colocadas no 
mercado com o preço muito elevado, mas a cada ano 
o valor fi ca mais acessível. É importante ressaltar que 
os medicamentos atuais têm pouquíssimos efeitos 
colaterais e o tratamento é simples e por um tempo 
curto, de 3 a 6 meses, levando a grande maioria dos 
tratados à cura”, orienta o médico.

São consideradas pessoas 
vulneráveis para a doença: 
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Marcas que contribuíram para o sucesso do 3º CMF

Doações para Lar dos Idosos 
Santa Teresa e Santa Teresinha

No dia 10 de novembro, o presidente Luciano 
Rena entregou ao representante do Lar dos 
Idosos Santa Teresa e Santa Teresinha, Rafael 
de Jesus, 55 pacotes de fraldas geriátricas, 
arrecadadas durante a capacitação sobre 
aplicação de injetáveis. 

Para colaborar com o Lar dos Idosos, da 
Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) 
entre em contato pelos telefones são (31) 
3468-9110 ou 3467-2438.
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Farmacêuticos se preparam para o segundo 
maior Congresso de Farmácia do país

Inscrições serão abertas em abril, com valores diferenciados e condições especiais para caravanas

O segundo maior evento da área da Farmácia do Brasil, e o maior do estado, chega 
à sua 14ª edição. Com o tema “Farmacêutico no cuidado à saúde do indivíduo, 
da família e da comunidade”, o Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas 
Gerais acontece nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2017, no Minascentro, em Belo 
Horizonte, com muito conteúdo e novidades. 

A expectativa é receber três mil inscritos, de todo o Brasil. Para tornar experiência 
de todos mais completa, além de programação científica consistente, a comissão 
organizadora prepara outras atrações para os congressistas. “Queremos que as 
pessoas consigam realmente fazer uma imersão em conhecimento atualizado, com 
palestrantes que sejam referência em suas áreas. Que também possam aproveitar 
para realizar bons negócios, networking e ainda se enriquecerem culturalmente”, 
ressaltou a presidente do Congresso e vice-presidente do Conselho Regional de 
Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) Elaine Baptista. 

Conteúdo 

A Comissão Científica do 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de 
Minas Gerais (14CFBMG), formada por profissionais e doutores reconhe-
cidos em suas áreas de atuação, tem como principal preocupação a busca 
por palestrantes que ofereçam aos congressistas o que há de mais novo e 
consistente nas diversas áreas de atuação do farmacêutico.

Reuniões já foram realizadas com o intuito de iniciar a montagem da grade. 
Entre as áreas que serão contempladas estão análises clínicas; educação 
farmacêutica; farmácia clínica; farmácia comunitária; farmácia hospitalar; 
farmácia estética; farmácia industrial; farmácia magistral; farmácia oncológica; 
gestão e empreendedorismo; práticas integrativas e saúde coletiva.

As informações sobre os palestrantes confirmados, e tudo que se refere ao 
evento são constantemente atualizados no site do Congresso, que já está 
no ar: www.crfmg.org.br/congresso.

Expofarma

Além de conhecimento, o 
Congresso oferece também 
oportunidades para a concre-
tização de bons negócios. 
Dentro do 14oCFBMG acontece 
a 14ª Expofarma. Empresas 
das mais diversas áreas 
farmacêuticas, como análises 
clínicas, mobiliário, indústria, 
ensino, logística e equipa-
mentos terão a oportunidade 
de apresentarem as novidades 
em produtos e serviços.

Cláudia Leite
claudia.leite@crfmg.org.br

(31) 3218-1011 / 9 9693-3663

Empresas que desejarem participar do 14oCFBMG como expositoras devem entrar em contato com:

José Alves Torres Junior
jose.alves@crfmg.org.br

(31) 3218-1012 / 9 8869-0247

Marla Domingos
marketing@crfmg.org.br

(31) 3218-1044 / 9 9115-8822

Inscrições

Anote aí na sua agenda! As inscrições para o 14CFBMG 
têm início no dia 10 de abril de 2017, no site do Congresso 
(www.crfmg.org.br/congresso) com valores especiais até 
o dia 16 de junho. Graduandos têm valores diferenciados. 
Confira na tabela:

Pacote Caravana

Caravanas também têm condições especiais. A cada dez 
inscrições pagas será concedida uma cortesia para o 
organizador da caravana. 

Aquele que desejar montar caravanas deve entrar em 
contato com o CRF/MG, informando o seu interesse, 
tamanho da caravana e dados para contato, pelo e-mail 
congresso@crfmg.org.br.

Conheça a Comissão 
Científica do 14oCFBMG:

André Baldoni
Mestre e doutor em Ciências 
Farmacêuticas pela Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto - Universidade 
de São Paulo (FCFRP-USP)

Djenane Oliveira
PhD em Social And 
Administrative Pharmacy 
- University of Minnesota 

Gerson Pianetti
Doutor em Ciências Farmacêuticas 
pela Université de Paris XI, membro 
eleito das Academias Brasileira e 
Francesa de Farmácia e diretor da 
Faculdade de Farmácia da UFMG

Mariana Linhares
Doutora em Medicamentos e 
Assistência Farmacêutica pela 
Universidade Federal de Minas 
Gerais e docente na UFSJ

Josélia Frade
Especialização em Saúde Pública / 
Medicamentos pela UFMG, Máster 
em Atenção Farmacêutica pela 
Universidade de Granada e Mestrado 
em Ciências da Saúde pelo Centro de 
Pesquisas René Rachou

Mariana Gonzaga
Pós-doutoranda em 
Medicamentos e Assistência 
Farmacêutica pela Faculdade 
de Farmácia da UFMG

Valores das inscrições para o 14oCFBMG

Tipo de inscrito Até 16 de junho 
de 2017

A partir de 17 de 
junho de 2017

Graduando R$ 100 R$ 130

Profissional 
Inscrito no 
CRF/ MG

R$ 150 R$ 180

Profissional 
Não Inscrito 
no CRF/ MG

R$ 230 R$ 280

Programação Cultural

Os profissionais e acadêmicos contarão, além de uma 
consistente programação científica, com uma rica progra-
mação cultural, que vai contemplar o que de melhor a 
capital mineira oferece. 

Um guia específico será criado, contemplando os 
principais pontos turísticos e de lazer da Região Metropo-
litana de Belo Horizonte. 

Capacitação profissional
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Recentemente, assistindo a um debate na TV, entre um 
médico e um farmacêutico, percebi o embate entre a 
empáfia e a timidez. O tema era significativamente atual: as 
atribuições clínicas do farmacêutico. Fato consumado nos 
Estados Unidos, desde os anos sessenta, vem aos poucos 
se instalando no Brasil como um direito profissional no 
âmbito de suas responsabilidades com a sociedade.

Incomodava o ilustre médico, a regulamentação da 
prescrição farmacêutica prevista na Resolução nº 568 
de 29 de agosto de 2013. Amparada em dezenas de leis, 
portarias e resoluções, finalmente o nosso Conselho teve 
a coragem de regulamentar essa prerrogativa, já utilizada 
desde os primórdios de nossa profissão pelos boticários. Na 
citada resolução, fica claro que a prescrição farmacêutica 
de medicamentos e de outros produtos com finalidades 
terapêuticas deverá ocorrer quando a dispensação não exija 
a prescrição médica, portanto, muito bem delimitada as 
áreas de atuação de cada profissional. 

Claro que é apenas um início e, certamente, o tempo e a 
necessidade mostrarão que essa área poderá ser ampliada 
em benefício da comunidade. Uma prescrição exige bom 
diagnóstico, disse o médico. Se ainda temos limitações na 
formação farmacêutica, os conhecimentos básicos, aliados 
à prática das evidências no contato com o paciente, poderá 
vir a ser a grande solução para a emperrada saúde pública 
brasileira. É a farmácia o primeiro local procurado pelo 
cidadão quando algum mal lhe afeta e o farmacêutico tem, 
sim, total preparo para realizar um primeiro atendimento, 
além de orientar o paciente na busca de cuidados médicos, 
se for o caso.

Definir o objetivo terapêutico é o ponto de partida para uma 
boa seleção da terapia, e o farmacêutico está qualificado 
para a prescrição de inúmeros produtos além de ter a obriga-
toriedade de realizar a orientação ao paciente. 

Coluna do Conselheiro Federal

Atribuição clínica do farmacêutico: 
um direito do profissional

Há pouco tempo, fui acometido de uma lesão 
na borda da pálpebra que me trouxe um enorme 
desconforto devido à dor e coceira. Passei em 
uma farmácia já perto da madrugada de uma 
sexta-feira e o farmacêutico, apesar de ter a 
solução, não pôde dispensar um antibiótico 
pela falta de um papel assinado por outro 
profissional que já se encontrava no refúgio de 
seu lar. 

O diagnóstico estava claro, tratava-se de terçol, 
e o tratamento era clássico. Fui obrigado a 
passar uma noite de muito desconforto até a 
manhã seguinte quando tive em mãos a receita 
com o mesmo produto e recomendações do 
meu farmacêutico. Demonstração de que 
o diagnóstico farmacêutico era totalmente 
correto. Então, por que adiar um tratamento de 
urgência se a consulta farmacêutica poderia 
ter dado a solução imediata ao problema? 
Felizmente, esse quadro vem se alterando e 
os consultórios farmacêuticos começam a 
ser instalados, principalmente em farmácias 
de rede. Nossos colegas proprietários 
precisam ser os pioneiros nesse atendimento 
farmacêutico, deixando de lado a timidez que 
em nada contribui para a evolução da nossa 
profissão e prestando reconhecido serviço à 
sociedade.

PIANETTI é 
professor titular 

de Controle 
de Qualidade 

de Fármacos e 
Medicamentos 

da Faculdade de 
Farmácia da UFMG e 
Conselheiro Federal 

por Minas Gerais

Foto: Fábio Souza

por Gerson Antônio Pianetti

A fitoterapia, método 
de tratamento caracte-
rizado pela utilização 
de plantas medicinais, 
é uma prática comple-
mentar em saúde das 
mais conhecidas e 
utilizadas no Brasil, 
tanto de modo informal 
pela população quanto 
de modo formal nos 
serviços de saúde.

Dada à sua natureza de cadeia produtiva, a fitoterapia é 
uma prática multidisciplinar, que depende da atuação 
de diversos profissionais em sua esfera de competência. 
Dentre todos os envolvidos, o Farmacêutico é o que 
constitui o elo mais importante. Ele é o profissional que 
entende dos metabólitos das plantas e como os mesmos 
atuam no organismo. Entende ainda do processamento 
e da utilização das plantas medicinais. No entanto, o 
Farmacêutico muitas vezes não ocupa devidamente seu 
lugar como referência nesse setor.

O compromisso do farmacêutico com o uso racional de 
medicamentos estende-se à Fitoterapia. A população 
brasileira já faz vasto uso das plantas medicinais, que 
é uma prática de domínio popular, mas muitas vezes 
desconhece a interação das plantas com os medica-
mentos sintéticos que consome, a dose correta, o tempo 
apropriado de uso, o melhor método para preparo caseiro 
de cada planta, dentre diversas outras questões que 
podem ser determinantes para o sucesso do tratamento. 
Por isso, cabe ao farmacêutico ocupar esse espaço e 
ser para os seus pacientes uma referência em plantas 
medicinais e fitoterápicos.

Prescrição farmacêutica de fitoterápicos
*Ma. Ana Cimbleris

A partir da publicação da CFF 546/2011, ficou 
explícita a competência do farmacêutico para 
indicação de plantas medicinais e fitoterápicos. 
Em 2013 essa atuação se consolidou com a 
publicação da Resolução CFF 585/2013, que regula-
mentou as atribuições clínicas do farmacêutico, e 
a CFF 586/2013, que regulamentou a prescrição 
farmacêutica. A partir dessas regulamentações, o 
farmacêutico pode prescrever diversos produtos 
de venda livre, inclusive plantas medicinais e fitote-
rápicos, abrangendo um vasto rol de produtos 
industrializados, preparações magistrais e até 
mesmo plantas medicinais frescas ou secas.

Para diversos problemas de saúde, especialmente 
aqueles de menor gravidade, muitos fitoterápicos 
têm eficácia comprovada, e poderiam facilmente ser 
empregados como primeira escolha, inclusive por 
apresentar menor possibilidade de reações adversas 
e efeitos colaterais.

A prática da fitoterapia no estabelecimento 
farmacêutico é um grande diferencial profissional. Ela 
propicia o estreitamento dos laços com pacientes, 
famílias ou comunidades e o desenvolvimento de 
ações que permitem a inovação no cuidado em 
saúde, além de contribuir para a qualificação do 
conhecimento popular/tradicional. Com a fitoterapia 
muitas vezes obtêm-se melhor adesão ao tratamento, 
assim como maior envolvimento do usuário em seu 
tratamento, estimulando sua corresponsabilização.

Fique atento!
Alguns medicamentos fitoterápicos são restritos à prescrição médica, podendo ser prescritos pelos farmacêuticos apenas em contextos específicos. Esses produtos estão enumerados 
no Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira/2016 da ANVISA. O farmacêutico poderá prescrevê-los somente se houver diagnóstico prévio e apenas quando estiver previsto em 
programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas, aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde ou quando da formalização de acordos de colaboração com outros prescritores 
ou instituições de saúde. No entanto, para essa finalidade, o farmacêutico deverá comprovar a habilitação exigida na resolução CFF 586/2013.

*Mestre em Ciências Farmacêuticas (UFMG), Especialista 
em Plantas Medicinais (UFLA) Coordenadora da Comissão 
Assessora em Fitoterapia do CRF/MG Coordenadora Técnica/
Executiva da Área Socioambiental do Instituto Kairós. 
Docente e consultora em assuntos referentes à produção, 
processamento e utilização de plantas medicinais

anacimbleris@vernalis.com.br
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A nanotecnologia é um 
termo que já se tornou 
corriqueiro na vida das 
pessoas. Fatos como o 
prêmio Nobel de Física 
deste ano só elevam 
a curiosidade sobre o 
assunto. E a área médico-
-farmacêutica desponta 
como a segunda de 
maior relevância no 
mercado internacional 
neste segmento.

As aplicações são inúmeras, preenchendo uma 
perspectiva translacional extremamente atual. Na 
área de diagnóstico molecular, surgem dispositivos 
mais sensíveis, precisos e rápidos. No diagnóstico por 
imagem, as nanopartículas de óxido de ferro garantem 
maior especificidade. As vacinas, por exemplo, podem 
incorporar mais produtos por via oral e evitar a temível 
agulha. Pode-se ainda vislumbrar um novo campo que 
caminha a passos largos: a teranóstica, dispositivos que 
incorporam terapia e diagnóstico concomitantemente. 
Eles possuem a capacidade de monitorar um determinado 
fator biológico e, em função das concentrações 
detectadas, liberarem ou não o princípio ativo. 

Especificamente no caso de medicamentos, a nanotec-
nologia já deu o ar de sua graça em diversos produtos. 
No Doxil, primeiro nanomedicamento registrado no FDA, 
há mais de 20 anos, induziu a liberação de doxorru-
bicina em seu alvo de ação específico (efeito chamado 
de vetorização). No Abraxane, não apenas eliminou o 
uso de um excipiente nefrotóxico da formulação anterior-
mente disponível, como também garantiu a vetorização 
do paclitaxel. O Tricor, com uma menor dosagem de 

Nanotecnologia aplicada ao 
desenvolvimento de medicamento

*Dr. Helvécio V. A. Rocha

*Laboratório de Sistemas Farmacêuticos Avançados (LaSiFA), Farmanguinhos/Fiocruz

fenofibrato, atingiu níveis plasmáticos adequados 
e ainda possibilitou a administração em jejum, 
eliminando a necessidade de alimento.

Estes são apenas alguns poucos, mas chamativos 
exemplos do uso da nanotecnologia, que pode 
se aplicar tanto a inovações radicais quanto 
incrementais. Além disso, é importante ressaltar que 
nem toda nanotecnologia é cara ou de difícil escalo-
namento em nível industrial, fatores essenciais 
quando se planeja um desenvolvimento. Há diversos 
processos que podem ser feitos sem o uso de 
recursos elevados, tanto em termos financeiros 
quanto de infraestrutura. E sem perder de vista que 
as nanoestruturas podem ser aplicadas por todas 
as vias de administração e em todas as formas 
farmacêuticas disponíveis. Tudo dependerá da 
necessidade terapêutica específica e da viabilidade 
tecnológica, ou seja, deverá ser avaliado caso a caso.

Mas um fator é importantíssimo em qualquer 
planejamento: o risco. E sempre em uma ampla 
abordagem: do paciente em si, mas também 
ocupacional e ambiental. As agências regula-
tórias de todo o planeta estão trabalhando para 
que legislações específicas para nanoprodutos 
possam regular o mercado, sem perder de vista, 
todavia, a necessidade de permitir a inovação. É 
uma tarefa árdua, mas que, independente do viés, 
prima sempre pelo benefício ao paciente. 

A pesquisa em nanotecnologia farmacêutica no 
Brasil é de alta qualidade. Mas as faculdades 
precisam se organizar para introduzir esta 
disciplina em seus currículos. O farmacêutico 
precisa estar preparado para lidar com a 
avalanche da nanotecnologia!

Desde a publicação das 
Resoluções do CFF 573/2013 
e  6 1 6 / 2 0 1 5  h á  u m a 
crescente procura da classe 
farmacêutica por cursos de 
pós-graduação para aprimora-
mento relacionados à saúde 
estética. Esta procura reflete 
os anseios e expectativas 
dos profissionais para uma 
nova diretriz profissional e a 
possibilidade de atuação em 
uma das mais promissoras 
áreas de atendimento ao 
paciente.

Não resta dúvida de que a saúde estética está se consolidando 
como área de atuação do farmacêutico e que nossa base 
curricular fundamenta, assim como em outras profissões, as 
ciências e técnicas envolvidas na execução de procedimentos 
estéticos. 

Percebe-se ultimamente uma corrida de profissionais para 
ingressar no setor, e isso nos traz certa preocupação, pois a 
Resolução 616/2015 é clara em determinar que, para o exercício 
da farmácia estética, o farmacêutico deve cumprir alguns 
requisitos e estar tecnicamente capacitado para a atividade. 
Toda atividade farmacêutica deve ser fundamentada na ética 
e no cumprimento das normas regulamentares que regem 
nossa profissão. Não há previsão na resolução para atuação 
de farmacêuticos sem a habilitação em saúde estética e, princi-
palmente, realizando procedimentos estéticos fora de clínicas 
licenciadas.

Toda pessoa, desde que devidamente capacitada, tem a 
liberdade de exercer atividades ligadas aos cuidados com a 
pele e embelezamento, mas o exercício da saúde estética por 
profissionais de nível superior vai além, e não deve ser realizado 

Legalidade X exercício 
da farmácia estética

*Danyella Domingues

*Assessora Técnica do CRF/MG

em locais como salões de beleza. As técnicas 
envolvidas e regulamentadas para a farmácia 
estética exigem profundo conhecimento 
de anatomia, fisiologia, anamnese clínica, 
biossegurança, além do domínio de outros 
procedimentos previstos na resolução.

Somente o farmacêutico com capacidade 
técnica reconhecida, mediante o cumprimento 
dos requisitos apresentados pelo CFF, pode se 
responsabilizar por estabelecimento de saúde 
estética e adquirir substâncias, produtos e 
equipamentos. Farmacêuticos não especia-
listas em saúde estética, que usam de sua 
identidade profissional para realizar procedi-
mentos como: aplicação de toxina botulínica, 
preenchimentos dérmicos, carboxiterapia, 
intradermoterapia, dentre outros, cometem 
uma atividade ilegal, estando passíveis de 
sanções éticas e disciplinares.

Devemos primar pela excelência de nossas 
atividades e zelar pelo bom nome da profissão. 
Infelizmente, a má conduta de alguns profis-
sionais, ávidos para ingressar nesse segmento, 
pode colocar em risco as conquistas alcançadas 
pelo CFF e, acima de tudo, a segurança dos 
pacientes.
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Prescrifar em Juiz de Fora 
A professora Mariana Martins é uma excelente profis-
sional e o Prescrifar foi de grande importância na minha 
vida profi ssional.

Luciane Amorim Sant’Ana Ferreira Grillo (via Fale Conosco)
CRF/MG n°35942 - Itaperuna/RJ

Minicurso Interações medicamentosas 
na farmácia clinica, em BH
Ótimo curso! O professor Lincoln Cardoso é ótimo, 
interage com o público, e isso faz com que uma palestra 
numa sexta, depois das 17h, não fi que cansativa. Adorei!”

Natália Ferreira da Silva – (Via Fale Conosco) CRF/MG n°31033 
– Chonin de Baixo, Distrito de Governador Valadares-MG

Minicurso Prescrição 
Farmacêutica em Muriaé 
A professora Danyella Domingues é otima!!!! Nem vimos 
a hora passar, ficaria a escutando nos enriquecer de 
informações por horas a mais. Parabéns!!! 

Milena Souza Viana – (Via Fale Conosco) 
CRF/MG n°24199 – Muriaé-MG

Curso prático de Aplicação de 
Injetáveis em Governador Valadares 
No geral o curso foi excelente, cumpriu com a progra-
mação proposta. 

Ayla Karoline Silva Gonçalves – (via Fale Conosco)
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Transmissão ao vivo pelo Facebook 
da Reunião Plenária Ordinária
Parabéns ao CRF/MG e ao dr. Luciano pela iniciativa de 
liberdade, igualdade e transparência em um processo 
democrático moderno de atuação do Conselho.

Valter Carretas – (via Facebook)

Parabéns pela iniciativa... não tem como ser mais 
transparente... o que precisamos é esquecer as 
encrencas passadas....espero assistir a próxima.

Euler de Oliveira – (via Facebook) 
CRF/MG n°4311 – Uberlândia/MG

Parabéns ao CRF/MG. Isto é levar o CRF a cada 
um dos profi ssionais do seu estado. Isto é transpa-
rência. Espero que os CRFs dos demais estados e o 
CFF façam o mesmo. Grande abraço a todos.

Sérgio de Medeiros – (via Facebook) 

Parabéns ao presidente do CRF/MG Luciano 
Rena pela boa ligação que deixou no CFF quando 
foi Conselheiro Federal pelo nosso estado, pois 
conseguir um apoio da monta informada pelo dr. 
Walter Jorge João não é para qualquer pessoa. Que 
bom que temos o professor Pianeti para continuar o 
bom trabalho com ética e boas relações!

Samuel Góes Gonçalves – (via Facebook)
CRF/MG n°26867 – Montes Claros/MG 

LOCAL: IBS/FGV
Av. Prudente de Morais, 444, Cidade Jardim, Belo Horizonte 

Em comemoração ao Dia do Farmacêutico, o 
CRF/MG realiza, de 17 a 20 de janeiro, uma série 
de capacitações gratuitas para os farmacêuticos. 
As inscrições já estão abertas, no site do 
Conselho, na área restrita - www.crfmg.org.br

Palestras com os temas: Farmácia Clínica e 
seus Desafios e Minicurso: Farmácia Clínica: 

Como eu faço?

Palestras com os temas: Prescrição 
Farmacêutica, Cosmetologia e Manipulação 

de Produtos Veterinários.

Palestras com os temas: Excelência e 
Sucesso na Farmácia Comunitária; Gestão de 

Projetos e Experiência da Farmácia Clínica 
como Diferencial no SUS.

Palestra com o tema: Gestão, 
Empreendedorismo e Sucesso na Carreira 
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