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editorial
2018 chegou com muita novidade! Você está recebendo o primeiro exemplar da Farmácia Revista 
Digital, um pdf interativo que permite linkar a tradicional publicação do Conselho com outros assuntos 
de interesse do farmacêutico na internet.

A mudança acompanha a tendência de modernização dos informes e comunicados do CRF/MG, os 
quais passarão a ser principalmente digitais, gerando economia de custos e sustentabilidade para o 
meio ambiente. 

Entendemos que os farmacêuticos merecem mais e melhores conteúdos. Eles querem assistir vídeos, 
obter informações por meio de infográficos, interagir com as publicações. E a Farmácia Revista impressa 
já não conseguia atender às atuais exigências do público.

Aqui, no digital, vamos ajudar ainda mais o farmacêutico a refletir e a formar opinião sobre si próprio 
e sobre a profissão. É a mesma revista, ainda mais moderna e interativa, só que sem papel, sem tinta, 
sem Correios, sem gastos. 

Esperamos que a sua experiência seja confortável e inspiradora. 

Boa leitura!

Aprenda a navegar pela 
nova Farmácia Revista 
Digital

Em dia com a Fiscalização
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mitidas ao vivo pelo Facebook
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Matéria para o Guia da Farmácia, edição janeiro, sobre a importância do farmacêutico.

dia 22

Entrevista para jornal O Tempo sobre intoxicação pelo uso indevido de medicamentos

dia 26

Entrevista para a CBN Juiz de Fora sobre Automedicação

CONSELHO NA MÍDIA
Janeiro

fevereiro

Febre amarela
dia 19

• Entrevista ao vivo para Rádio Band 
News

• Portal Plox 

• Portal Pontal em Foco

• Portal Tudo em Dia

• Blog Atila Lemos 

Medicamentos x Álcool no 
Carnaval
dia 26

• Entrevista para a rádio CBN

dia 29

• Jornal Folha Regional 

• Portal Olimpia 24h

• Blog Jornal da Mulher

dia 21

Nota para a Inter TV sobre operação Tarja Preta em Governador Valadares

http://www.plox.com.br/noticia/19/01/2018/repelente-e-aliado-na-prevencao-contra-febre-amarela
http://pontalemfoco.com.br/saude/repelente-e-aliado-na-prevencao-contra-a-febre-amarela/
https:\www.tudoemdia.com\2018\01\repelente-e-aliado-na-prevencao-contra-a-febre-amarela\
http://atilalemos.com.br/2018/01/repelente-e-aliado-na-prevencao-contra-a-febre-amarela/
http://www.jfolharegional.com.br/mostra.asp?noticias=35437
https://www.olimpia24horas.com.br/noticias/carnaval-2018-perigos-da-mistura-de-alcool-e-medicamentos-no-carnaval/0/10956
http://blogjornaldamulher.blogspot.com.br/
http:\www.otempo.com.br\interessa\sa%C3%BAde-e-ci%C3%AAncia\tr%C3%AAs-pessoas-a-cada-hora-t%C3%AAm-intoxica%C3%A7%C3%A3o-por-uso-incorreto-de-rem%C3%A9dios-1.1565253
https://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/dois-empresarios-sao-presos-em-governador-valadares-durante-operacao-tarja-preta.ghtml
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COM 
A PALAVRA

Novos rumos No CrF/mG

Nessa primeira edição da Farmácia Revista 
Digital, viemos os três aqui, juntos, nos 
reportar a você, farmacêutico. Você já deve 
ter percebido algumas mudanças no jeito de 
administrar o CRF/MG. 

Todos somos farmacêuticos atuantes e traba-
lhamos duro nos nossos empregos de segunda 
a sexta. Não abandonamos nossas atividades 
laborais e estamos, honorificamente, doando 
horas dos nossos dias à condução do nosso 
Conselho. 

Você não vai ver fotos de diretores estam-
padas em cada página desta revista. Temos a 
convicção que não é a nós que o colega quer 
ver, mas os resultados concretos de uma gestão 
ética, responsável, transparente e coerente. 
Isso, sim, queremos mostrar cada vez mais. 

Nesses primeiros dois meses de mandato, 
nos dedicamos a colocar a casa em ordem, 
revendo procedimentos e fazendo os ajustes 
necessários dentro do que regem os princípios 
da Administração Pública. Também fizemos 
um planejamento estratégico junto a cada 
gerência, até dezembro de 2018, para cumprir o 
que nos comprometemos a fazer e para o qual 
recebemos o voto de confiança da categoria. 

Nossos canais estão sempre abertos para 
você. Queremos te escutar, acolher as suas 
necessidades dentro das nossas possibili-
dades. Queremos estar cada vez mais perto, 
abrindo as portas e tornando o CRF/MG, efeti-
vamente, na casa do farmacêutico. 

Os desafios são enormes. Nós já nos apresen-
tamos para a luta. Venha você também!

››› diretoria@crfmg.org.br

Novos rumos No CrF/mG

Adriana Tupynambá
Tesoureira e secretária-geral em exercício

Yula Merola
Presidente

Alisson Brandão
Vice-presidente
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aprenda a navegar
pela nova farmácia 
revista digital

Aproveite ao máximo todas 
as novas funcionalidades 
da Farmácia Revista Digital

Navegue tocando nos links 
complementares da capa, em 
todo o índice e nos botões que 
encontrará em toda a revista.

Para ler a Farmácia Revista 
do início ao fim, de página em 
página, arraste as páginas para a 
direita ou esquerda.

Em dispositivos móveis, utilize 
o seu dedo polegar e indicador 
para aumentar ou reduzir o 
tamanho dos textos ou imagens.

Conheça os botões que você 
encontrará nesta edição

A Farmácia Revista Digial é 
melhor visualizada com o adobe 
acrobat reader

voltar para o 
índice

assistir vídeo 
no Youtube

ir para link 
externo

https://get.adobe.com/br/reader/
https://get.adobe.com/br/reader/
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A profissão farmacêutica vem atravessando momentos difíceis em Minas Gerais. Muitos 
postos de trabalho estão sendo fechados e, informalmente, há denúncias generalizadas 
de farmacêuticos quanto ao não pagamento do piso salarial por vários estabelecimentos. 
Empresas alegam que pagam os salários corretamente. Farmacêuticos informam que, na 
prática, a história é outra. 

O CRF/MG sempre se viu no meio do fogo cruzado e, devido aos seus limites de atuação, 
pouca coisa fazia a respeito. Isso aconteceu até agora. Cansada de ver a história se repetir 
sem perspectivas de solução, a nova diretoria do CRF/MG decidiu tomar uma atitude concreta: 
lançar um movimento contra os salários indignos junto aos farmacêuticos, estabelecimentos 
privados e órgãos do Poder Executivo. 

Diga não aos
salários inDignos

CrF/Mg inicia 
movimento contra 
empresas e órgãos 
do Executivo que 
pagam valores 
injustos ao 
farmacêutico

EM DESTAQUE

...

http://www.crfmg.org.br/site/Institucional/Competencias
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1 recebimento de denúncias 
sobre o não pagamento do piso
Há no site do CRF/MG uma área para recebi-
mento de denúncias relacionadas ao exercício 
farmacêutico, que também se aplica ao não 
pagamento do piso salarial. É preciso fazer uma 
narração objetiva do fato, e informar o nome 
e o endereço do estabelecimento. Se possível, 
anexar também documentos e informações – 
são aceitas até conversas de WhatsApp – que 
confirmem a acusação. O Conselho se respon-
sabiliza pela garantia do sigilo da denúncia. 

Após o recebimento dos dados completos, o 
Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais 
será oficiado. Em seguida, o Ministério do 
Trabalho também receberá, diretamente do 
CRF/MG, a mesma denúncia. 

EM DESTAQUE

...

2 recebimento de 
denúncias sobre concursos 
com salários indignos
O movimento se aplica também aos 
concursos que apresentam salários 
muito abaixo do razoável para o 
exercício profissional farmacêutico. 
Sempre que tomar conhecimento de 
um edital desrespeitoso nesse sentido, 
o CRF/MG, por meio da sua Advocacia-
Geral, entrará em contato com o 
responsável pelo edital e solicitará a 
revisão dos valores.

Se o retorno não for positivo, buscará, 
por meio de ação judicial, a suspensão 
do concurso.

3 Campanha de sensibilização junto à categoria
O CRF/MG também se dedicará à conscientização dos farmacêuticos sobre a importância 
de não aceitar receber menos do que o piso salarial, tampouco se submeter aos concursos 
que paguem valores indignos. 

o movimento
consiste em três etapas:

Três prefeituras já receberam notificação do CRF/MG: 
divinópolis, andrelândia e São Sebastião da Bela vista.
Se você sabe de mais algum edital aberto com 
remuneração indigna, denuncie!

!

http://www.crfmg.org.br/site/Servicos/Denuncias
http://www.sinfarmig.org.br/
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EM DESTAQUE

Tornar-se farmacêutico não é fácil. São pelo 
menos cinco anos de dedicação na graduação, 
e vários outros na pós-graduação, até que se 
conquiste os títulos de especialização neces-
sários a exercer determinadas atividades 
profissionais. 

Nas instituições de ensino superior, o farma-
cêutico investe tempo e dinheiro para aprender 
tudo o que precisa antes de se entregar aos 
desafios do dia a dia, atuando como agente 
essencial à promoção e recuperação da saúde. 

É fundamental que um profissional, com 
responsabilidades dessa natureza, seja devida-
mente remunerado. Quando um farmacêutico 
aceita ganhar menos que o piso salarial ou se 
submete a concursos públicos cuja remune-
ração é incompatível com as atividades a 
serem desempenhadas, ele desvaloriza toda a 
categoria.

A lei do mercado é cruel, e torna os profis-
sionais reféns de um sistema mercadológico 
injusto e degradante. O CRF/MG reconhece 
que simplesmente rejeitar propostas indignas 
não é fácil. Muitas vezes, é a opção que o profis-

EM DESTAQUE

sional tem frente ao desemprego. Mas não há 
outro caminho para conquistar a valorização 
que o farmacêutico precisa. 

É preciso dizer não e denunciar essas propostas 
ao Sindicato dos Farmacêuticos e ao CRF/MG 
para que as duas instituições possam acionar 
o Ministério Público e o Ministério do Trabalho, 
atuando com o rigor da lei para reverter essa 
situação. Mas, é importante ressaltar: para 
que as denúncias possam ser levadas adiante, 
elas devem trazer informações concretas 
sobre o nome do estabelecimento e o valor 
que realmente está sendo pago para o farma-
cêutico. O anonimato do denunciante é 
garantido pelo Conselho.

De sua parte, o CRF/MG tem intensificado as 
fiscalizações para garantir a presença do farma-
cêutico em cada estabelecimento que a Lei 
assim o exige, ampliando os postos de trabalho 
e buscando a assistência adequada à população. 
Agora, com essas notificações judiciais e com as 
denúncias encaminhadas aos órgãos compe-
tentes, espera inibir cada vez mais essas práticas 
indignas no mercado farmacêutico.

Por que você também deve dizer não aos salários indignos:

  tempo e dinheiro investido em estudos de graduação e pós-graduação

  importância do cuidado farmacêutico para a promoção e recuperação da saúde

  desvalorização de toda a categoria ao se aceitar uma remuneração indigna

  incapacidade de viver bem e prover suas famílias com um salário baixo

Muitos motivos para dizer não!

...
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Se você é farmacêutico inscrito no CRF/MG, 
já deve ter encontrado alguma dificuldade de 
atendimento tanto na sede quanto nas seções. 
Problemas relacionados ao recebimento de 
demandas e encaminhamento das soluções 
são algumas das principais queixas do profis-
sional em relação aos serviços prestados pelo 
Conselho. 

Resolver essa situação é uma prioridade da 
nova diretoria. Está sendo desenvolvido um 
amplo projeto de melhoria do atendimento, 
que inclui mudanças no sistema telefônico, 
e no suporte online e presencial de todos os 
setores que recebem as demandas diretas dos 
farmacêuticos, como o Registro, a Fiscalização 
e o Financeiro. 

MUDanÇas no rEgisTro 
QUErEM aCabar CoM 

problEMas DE aTEnDiMEnTo

EM DESTAQUE

...

A primeira mudança já foi implantada. 
Desde 21 de fevereiro, passou a ser possível 
agendar pelo site o atendimento na sede 
do CRF/MG para a inscrição de novos 
profissionais. O farmacêutico escolhe o 
dia e o horário, e já fica sabendo em qual 
guichê será atendido. No momento do 
agendamento, ele já informa os seus dados 
pessoais, o que adianta o processo e reduz 
consideravelmente a permanência dele na 
entidade. 

A partir da experiência com o agendamento 
eletrônico para a inscrição profissional, 
único serviço que o farmacêutico tem que 
fazer pessoalmente, o Conselho vai fazer 
os ajustes necessários e ampliar a possi-

http://www.crfmg.org.br/aos/aos00.php
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bilidade de marcação online para todos os 
outros serviços, na sede e nas seções. O 
objetivo é proporcionar ao farmacêutico 
a possibilidade de buscar atendimento 
presencial somente se ele quiser. 

Nesse primeiro momento, um colabo-
rador está responsável por atender toda a 
demanda do agendamento. Mas à medida 
que a procura aumentar, a tendência é 
inverter a logística de atendimento, priori-
zando as marcações e solucionando, 
definitivamente, os problemas de espera.

EM DESTAQUE

“É bom para o farmacêutico e é bom para a 
gente. O CRF/MG cresceu demais em número 
de profissionais e é preciso buscar alterna-
tivas para melhorar o atendimento. Estou 
muito confiante nesse sistema, acho que vai 
ser uma solução para todos os setores.” 

dalton Bruno
Assistente administrativo 

“Entrei na véspera e consegui o 
horário para o dia seguinte. Fiz tudo 
muito rápido, preenchi o que tinha de 
preencher e cheguei no horário certinho. 
É uma garantia de atendimento e que 
você não vai ficar esperando à toa.”

Jordana araújo
Farmacêutica

Quem testou, aprovou
Antes mesmo que o novo sistema tivesse sido 
divulgado para a categoria, uma farmacêutica fez 
o agendamento e foi atendida com hora marcada. 
Jordana Araújo, que se formou em dezembro de 
2017, procurou o Conselho no dia 21 de fevereiro 
para fazer a sua inscrição profissional. Ela 
informou seus dados pessoais no momento do 
agendamento e foi atendida na hora em que havia 
programado, sem filas ou espera. Ficou menos de 
meia hora no Conselho. 
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Quer saber para onde está indo o dinheiro da 
categoria? Basta entrar no Portal da Transpa-
rência do CRF/MG. Desde o dia 31 de janeiro, 
está tudo lá, desde o pagamento de diárias e 
jetons feitos a conselheiros e diretores até as 
informações detalhadas sobre os investimentos 
feitos em favor da categoria. 

O pagamento de diárias, por exemplo, não 
estava discriminado individual e nominalmente, 
descumprindo as determinações do Tribunal 
de Contas da União. Não se sabia quem tinha 
recebido o quê, e por qual motivo. Agora, estão 
publicadas todas as informações, desde 2012.

Portal da 
transparência
está 100% atualizado

o que diz a lei
É direito fundamental do cidadão o acesso à informação de interesse público, independente 
de solicitação. Isso significa que todos os órgãos públicos e entidades privadas sem fins lucra-
tivos precisam fazer a gestão transparente da informação relativa ao bem público, tornando-a 
de fácil acesso e compreensão de todos.

EM DESTAQUE

...

Embora o Portal tenha sido lançado em 
2014, muitas informações não estavam 
disponíveis, tão pouco discriminadas 
como determina a Lei 12527/11. Foi preciso 
fazer uma força-tarefa nos setores Finan-
ceiro e de Tecnologia da Informação para 
colocar tudo em dia e de maneira clara, 
de modo que qualquer pessoa consiga 
acessar e entender.

De agora em diante, todas as informações 
serão alimentadas dentro de, no máximo, 
30 dias, cumprindo o que determina a Lei 
de Acesso à Informação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/
http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/
http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/Pagina/6/59/22
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Quem pode ter acesso?
Qualquer interessado pode apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos, por 
qualquer meio legítimo. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determi-
nantes da solicitação. O órgão deve autorizar ou conceder o acesso imediato à informação e, 
no caso de impossibilidade, fornecê-la em até 20 dias.

Cabe aos órgãos públicos assegurar:
• a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

• a informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

• informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua 
política, organização e serviços;

• informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, 
licitação, contratos administrativos;

• informação relativa à implementação, acompanhamento, resultados dos programas, projetos 
e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

• o resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos 
de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.

EM DESTAQUE

navegue pelo Portal da transparência
É fácil acessar o Portal da Transparência. Veja o que você encontra lá:

Procurar:

INSTITUCIONAL

LEGISLAÇÃO

PLANEJAMENTO

FINANÇAS

LICITAÇÕES

GESTÃO DE PESSOAS

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

PROCESSO ELEITORAL

Conheça o seu Conselho.
Ele está de portas abertas para você!
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GESTÃO

Mais ConeCTividade
CRF/MG investe em marketing digital para 
alcançar mais e melhor o farmacêutico
Em 2018, começaram a acontecer impor-
tantes mudanças na maneira como o CRF/
MG se comunica com os farmacêuticos. 
Seguindo a tendência de modernização 
tecnológica, o Conselho está optando por 
investir no digital, que têm maior capila-
ridade e menores custos agregados. 

A internet se transformou em uma necessidade 
diária e os usuários estão cada vez mais conec-
tados. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua, divulgada em novembro 
de 2017 pelo IBGE, a internet está presente em 
63,6% dos lares e em 94,8% deles há celulares 
sendo usados para se conectar à rede. 

64,7% das pessoas de 10 anos
ou mais de idade utilizam a internet

Utilização da Internet

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016.

Equipamento utilizado
para acessar a Internet (%)

94,6   Telefone móvel celular

63,7   Microcomputador

16,4   Tablet

INTERNET NO BRASIL  
(1)

63,8% 65,5%

(1) Pessoas de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet em qualquer local.

Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos
de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais

de idade utilizaram a Internet.

...
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o CRF/MG nas redes

19.706
seguidores

3.323
seguidores

137
seguidores 125

inscritos

Estima-se que o brasileiro passa, em média, 3 horas 
e 14 minutos por dia conectado a smartphones.  
De acordo com a pesquisa da associação de 
marketing móvel MMA, feita pela Milward Brown 
Brasil e NetQuest com 1,2 mil pessoas de 14 a 55 
anos, em 2016, as principais atividades feitas nos 
celulares incluem navegar pela internet, acessar 
emails e utilizar mecanismos de busca. 

As redes sociais também alteraram definitiva-
mente a maneira de se relacionar entre as pessoas. 
O Facebook tem 2 bilhões usuários no mundo, 
117 milhões dos quais só no Brasil. O Instagram 
também cresce em ritmo acelerado: 700 milhões 
de usuários em todo o mundo, dos quais 45 
milhões estão no Brasil. Com as redes sociais, 
interagir com o conteúdo de interesse ficou muito 
mais fácil e democrático, o que explica tamanha 
popularidade dessas plataformas. 

O farmacêutico mineiro não foge à regra 
nacional e tem feito da internet uma das 
suas principais fontes de informação. E se 
é lá que o farmacêutico está, lá também 
deve estar o CRF/MG. Por isso, a partir 
de 2018, o Conselho passou a priorizar a 
divulgação de seus conteúdos pelo meio 
online, modernizando a sua forma de se 
comunicar e ajustando a linguagem aos 
novos formatos digitais. 

O profissional pode acompanhar todas 
as informações por meio do site, da 
newsletter, das redes sociais, além, é claro, 
da Farmácia Revista Digital. Ao longo dos 
próximos dois anos, essas ferramentas 
receberão investimentos tecnológicos 
para se tornar cada vez mais inclusivas, 
democráticas e participativas. 

GESTÃO

Clique nos ícones das redes sociais
e acompanhe todas as novidades

https://www.facebook.com/crfminas/
http://www.instagram.com/crfmg
https://twitter.com/CRFMinas
https://www.youtube.com/user/crfminasgerais
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Por muitos anos, a Farmácia Revista foi o 
principal canal de comunicação do CRF/
MG. Era por meio dela que o farmacêutico 
tomava conhecimento das principais ativi-
dades desenvolvidas pelo Conselho e outras 
informações relevantes que impactavam 
diretamente na sua atuação profissional. 

Entretanto, essa funcionalidade vem se 
perdendo com o passar dos anos. Como 
abordado na reportagem anterior, a 
chegada da internet revolucionou a forma 
de se comunicar entre as pessoas. Hoje, 
elas acessam os conteúdos digitalmente, 
a qualquer momento, interagindo direta-
mente com as informações e seus autores, e 
manifestando-se sempre que julgam neces-
sário ou conveniente. 

Essas novidades tecnológicas deixaram 
a Farmácia Revista impressa obsoleta, 

levando o CRF/MG a migrar o seu conteúdo 
do meio físico para o digital. A partir de 2018, 
a publicação será exclusivamente eletrônica, 
solucionando vários problemas de logística e 
distribuição, economizando custos, e aumen-
tando a interatividade e conectividade com 
os farmacêuticos. 

Está sendo desenvolvido um projeto 
exclusivo de revista digital, em formato de 
hotsite, que permita, além do download da 
publicação, compartilhamentos em redes 
sociais, navegação específica e busca de 
assuntos em edição anteriores. Até que o 
novo projeto esteja em vigor, esta primeira 
edição da Farmácia Revista cumpre o papel 
de anunciar as mudanças, ampliando a 
possibilidade de navegação para hiperlinks 
que tornam a experiência do usuário ainda 
mais completa. 

Uma nova 
Farmácia
revista
te espera
Tradicional publicação do CRF/MG passa a ser 100% 
digital, mais interativa e moderna

...

GESTÃO
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economia de mais de r$ 80 mil 
por edição
A edição online não tem custos, já que o CRF/
MG tem setores de Comunicação e Tecnologia 
da Informação preparados para desenvol-
vê-la. Com isso, elimina-se todos os custos 
com impressão e distribuição. Para se ter 
ideia, a edição 58, com tiragem de 25.000 
exemplares, custou aos cofres do CRF/MG 
a quantia de R$82.767,62, o equivalente a 
R$3,31 por unidade. Considerando a publi-
cação de 6 edições ao ano, a economia chega 
a quase R$500.000 por ano.

flexibilidade de formato
No meio digital, a Farmácia Revista não tem 
mais limitação de páginas ou de formato. 
Pode agregar novos recursos tecnológicos 
e fornecer uma navegabilidade focada na 
experiência do usuário. Na versão impressa, 
as edições poderiam variar apenas entre 32 
a 48 páginas, com formato único, obrigando 
o conteúdo a se ajustar necessariamente a 
essas especificações.

GESTÃO

veja o que Muda CoM a FaRMáCia RevisTa diGiTaL: 

fim dos atrasos na chegada ao 
farmacêutico
Por ter seus processos de produção 
simplificados, a revista passa a chegar ao 
farmacêutico em tempo real, assim que 
finalizada pelo setor de Comunicação. Antes, 
no meio impresso, eram necessários 15 dias 
de gráfica e mais aproximadamente 20 dias 
de Correios, o que fazia com que ela chegasse 
com até 40 dias de atraso. 

acesso indiscriminado
Na versão online, fica eliminado o risco de 
extravio ou de não entrega da publicação. 
Embora o CRF/MG enviasse um exemplar para 
cada farmacêutico inscrito, não havia garantia 
de que todos eles efetivamente recebessem a 
publicação. Também era recorrente a devolução 
de exemplares enviados a destinatários cujos 
endereços estavam desatualizados, gerando 
gastos desnecessários.

Possibilidade de medir o alcance
Agora, por ser digital, o CRF/MG consegue 
saber exatamente quantas pessoas 
acessaram a Farmácia Revista e, no momento 
em que ela se tornar ainda mais interativa, 
conhecerá quais os assuntos despertam mais 
interesse na categoria. Essas informações 
editoriais, fundamentais para tornar a publi-
cação ainda mais atraente para o farmacêutico, 
eram inalcançáveis na versão impressa.

Quanto custou a última Farmácia
Revista impressa?

R$ 35.625,00
+ R$ 47.142,60

R$ 82.767,60

de grá�ca

de Correios

no total

Quanto custa a Farmácia
Revista Online?
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Em qualquer gestão, é preciso estabelecer as diretrizes que 
conduzirão os trabalhos ao longo do tempo, apontando as 
ações necessárias para alcançar cada objetivo. Esse planeja-
mento passa a ser o guia condutor em todos os momentos, 
a partir do qual diretores e colaboradores se orientam em 
relação a prioridades e prazos de execução das estratégias. 

Em janeiro, os gerentes do CRF/MG se reuniram com seus 
colaboradores e, a partir dos objetivos traçados pela nova 
diretoria, elaboraram o seu planejamento estratégico para 
2018. O material está afixado nos murais de cada setor, 
com informações referentes a cada projeto, objetivos, 
ações, metas e indicadores. Um compilado dele está dispo-
nível também no Portal da Transparência para que todos, 
sobretudo os farmacêuticos, tenham acesso ao seu conteúdo 
e reivindiquem o cumprimento de cada proposta.  ...

GESTÃO

Para frente
e para o alto
Planejamento estratégico do       
CRF/MG para 2018 inclui ações
em todas as áreas

http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/
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...

Algumas delas já estão em execução e outras já foram cumpridas. A meta é que todas elas 
estejam encaminhadas até dezembro de 2018, e sirvam de ponto de partida para outras que 
virão em 2019. Conheça as principais delas:

...

• Criação do Centro de Informações 
Medicamentosas (CIM)
• Criação do Núcleo de Educação 
Permanente (NEP)
• Comissões Assessoras
• Organização de eventos e capacitações
• Elaboração de manuais e informes 
técnicos
• Lançamento da Revista Científica
• Desenvolvimento de congressos 
presenciais

aSSeSSoria téCniCa

• Vender e adquirir novos veículos oficiais
• Avaliar as seccionais
• Mudar o endereço das seções 
necessárias
• Solucionar o prédio da rua Sergipe.
Melhorias/mudança da sede

infraeStrutura

• Criar serviço de cobrança extrajudicial
• Reduzir ações judiciais
• Contratar estagiário
• Participar de congressos, seminários e 
eventos jurídicos ligados ao exercício do 
CRF/MG

advoCaCia-GeRaL

• Criar seções virtuais
• Implantar sistema para modernização 
das plenárias e auditório de eventos

TeCnoLoGia da inFoRMação

• Implementação de ações de marketing 
digital e mobile 
• Campanhas digitais de valorização
• Fortalecimento do canal do Youtube 
• Aumento da mídia espontânea
• Lançamento da Farmácia Revista Online
• Criação de Company Page no LinkedIn
• Licitação de gráfica
• Campanha do Uso Racional de 
Medicamentos
• Ações de responsabilidade social
• Reativação do jornal interno CRF News

CoMuniCação

• Reativação do projeto Teia – 
Observatório de Empregabilidade
• Reativação do Conselho Presente
• Reativação da Ouvidoria
• Implementação de ações de 
responsabilidade social e ambiental

aSSeSSoria de diretoria
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• Desenvolver novo programa de 
comunicados de ausência
• Treinar os farmacêuticos fiscais
• Avaliar do IDF de cada fiscal
• Avaliar do IDC do CRF/MG
• Desenvolver programa para cálculo de 
Ficha de Fiscalização do Exercício das 
Atividades Farmacêuticas
• Avaliar o serviço interno dos 
funcionários administrativos
• Promover o exercício ético e qualificado 
da profissão farmacêutica
• Tornar a fiscalização um vetor para a 
melhoria do exercício da profissão
• Reduzir o percentual de 
estabelecimentos irregulares e ilegais
• Promover blitz de fiscalização
• Contratar assistente administrativo, 
estagiário e farmacêutico fiscal
• Adquirir computadores

• Fazer diagnóstico motivacional
• Estimular um ambiente produtivo
• Promover capacitações em 
Administração Pública
• Minimizar passivos trabalhistas
• Rever administrativamente as rescisões 
de contratos de trabalho
• Integrar informações
• Elaborar manual de conduta
• Fortalecer a CIPA

• Integrar o SYS com o Implanta para 
geração de arquivo de contabilização da 
receita
• Integrar o Implanta com o banco, 
evitando a execução do serviço em 
duplicidade
• Receber as anuidades através de 
cartão de crédito, com possibilidade de 
o profissional dividir de quantas vezes a 
administradora do cartão permitir
• Dispensar o reconhecimento de firma 
e a autenticação de documentos na 
solicitação de serviços
• Rever a Deliberação 02/2016, de forma a 
permitir mais alçadas de negociação pelo 
setor de cobrança, de forma a agilizar o 
atendimento ao profissional/empresa
• Redesenhar o processo de cobrança 
visando otimizar custos e tempo
• Fazer a geração mensal de relatórios 
para adequação contábil conforme 
disciplina o MCASP

ReCuRsos HuManos

FisCaLiZaçãofinanCeiro

• Criação do Sistema de Atendimento 
Farmacêutico
• Implantar o agendamento eletrônico
• Treinar os atendentes
• Incentivar o peticionamento eletrônico
• Reunir mensalmente com os 
colaboradores do setor
• Reunir semestralmente com os 
colaboradores das seções

ReGisTRo



20

GESTÃO

dois meses de
muito trabalho
Em janeiro e fevereiro, foram realizadas várias reuniões 
com representantes de órgãos afins ao CRF/MG na defesa 
da assistência farmacêutica de qualidade. Em todos os 
casos, foi dado encaminhamento a demandas de interesse 
da categoria, que logo estarão em prática. Confira:

...

No dia 23 de fevereiro, o vice-presidente 
Alisson Brandão e alguns gerentes do 
CRF/MG receberam o representante da 
Superintendência de Assistência Farma-
cêutica, Gustavo Caldeira Viana, para 
encaminhar a proposta de realização de 
congresso para farmacêuticos do SUS. O 
evento deverá ser realizado ainda em 2018.

Também no dia 23 de fevereiro, houve 
encontro com as representantes da 

Associação dos Farmacêuticos Hospitalares, 
Roquélia Guedes e Ana Carolina Magalhães. 

Juntas, as duas entidades debateram a 
regularização da assistência farmacêutica 

nos hospitais que têm menos de 50 leitos.
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...

O dia 5 de fevereiro marcou a retomada do projeto Conselho Presente, que 
leva a diretoria para mais perto dos farmacêuticos de regiões distantes de Belo 

Horizonte. A presidente Yula Merola e a tesoureira Adriana Tupynambá visitaram 
os farmacêuticos de Montes Claros. Elas esclareceram dúvidas sobre os serviços 

farmacêuticos, que têm trazido bastante questionamento junto aos profissionais. 

No dia 25 de janeiro, a presidente Yula Merola e o vice Alisson Brandão foram 
até a Superintendência de Assistência Farmacêutica para dar início à elaboração 
do congresso de assistência farmacêutica para o SUS. Na sequência, eles foram 
recebidos pelos representantes da Superintendência de Vigilância Sanitária do 
Governo de Estado de Saúde para alinhar ações para os próximos meses.

GESTÃO
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No Dia do Farmacêutico, celebrado 
em 20 de janeiro, a diretora Adriana 

Tupynambá representou o CRF/MG na 
solenidade do Mérito Farmacêutico da 

Associação de Farmacêuticos de Montes 
Claros. Ela parabenizou os farmacêu-

ticos premiados por terem se destacado 
em suas áreas de atuação e reforçou a 

importância de cada profissional que 
assume para si o papel de prestar um 

excelente serviço à população.

A primeira reunião oficial entre 
a nova diretoria do CRF/MG e o 
Sinfarmig ocorreu no dia 12 de 
janeiro. Nela, o vice-presidente 

Alisson Brandão e os diretores do 
Sinfarmig, Daniel Krasher e Rilke 

Novato Públio alinharam ações 
que vão estreitar os vínculos entre 

as duas principais associações 
representativas da categoria.

Logo no início do ano, enquanto 
o CRF/MG ainda estava em 
férias coletivas, os diretores Yula 
Merola, Alisson Brandão e Adriana 
Tupynambá se encontraram com 
o presidente do Sindicato dos 
Empregados de Conselhos de 
Fiscalização (Sindecofe), Wiliam 
Ferreira Souza, para reiterar a 
posição contrária da atual diretoria 
contra o assédio moral junto aos 
seus colaboradores.

GESTÃO
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Ficou acordado que as denúncias encami-
nhadas pelo site receberão absoluta prioridade 
por pressuporem risco de saúde pública. Os 
fiscais definiram comportamentos padrões 
na apuração e no retorno ao denunciante, 
aumentando a efetividade do processo. 

Também foram alinhados os procedimentos 
relacionados à fiscalização dos profissionais 
que atuam em saúde estética, consultório 
farmacêutico, farmácias hospitalares públicas 
e transportadoras de medicamentos. 

GESTÃO

Os fiscais responsáveis por acompanhar a 
atuação profissional e verificar a presença 
do farmacêutico nos estabelecimentos de 
saúde se encontraram para dois dias de 
atualização, em 27 e 28 de fevereiro, na 
sede do CRF/MG.

Foi o primeiro encontro após a mudança 
de gestão, ocorrida em janeiro de 2018. 
Na oportunidade, foi apresentado o 
planejamento estratégico para o setor e 
esclarecidas dúvidas dos profissionais. 

novos planos
para a fiscalização
Encontro de fiscais alinhou condutas e procedimentos 
visando uma atuação mais uniforme e acolhedora

...

http://www.crfmg.org.br/site/Servicos/Denuncias
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Ao fim do encontro, todos os fiscais saíram sabendo o que fazer e a quem recorrer diante dos 
desafios do dia a dia da fiscalização. “Esses encontros são importantes porque cada estabele-
cimento traz uma situação. O fiscal precisa avaliar o contexto para decidir que medida adotar, 
se educativa ou punitiva. Por isso o alinhamento é fundamental. Nosso objetivo é deixá-los 
preparados para todas as situações que podem ser previstas”, esclareceu a gerente do setor, 
farmacêutica fiscal Érika Nolli.

Segundo Érika, serão realizados mais dois encontros como esse ainda em 2018.

isadora Pedroso alves 
_Fiscal de Bom Despacho 

“A reunião foi ótima, em especial a palestra do Bedsen Rocha, que me motivou e me 
fez refletir. Como o nosso trabalho é solitário, a oportunidade de encontrar com os 
outros fiscais é de muita valia. Construímos juntos direcionamentos, discutimos as 
nossas vivências pessoais no trabalho e nossas dificuldades, trocando experiências.”

alberto álvaro Miranda Moreira
_Fiscal de São Lourenço

“A reunião é de extrema importância para podermos organizar os procedimentos, de 
acordo com as diretrizes e forma de trabalhar da nova diretoria. Também é a oportu-
nidade de trazer demandas aos nossos superiores, sobre o que precisa ser melhorado 
e em que podemos contribuir. Como Minas Gerais é um Estado grande, com muitas 
unidades, a conversa com os colegas é essencial para padronizar as ações e promover 
melhorias para a sociedade.”

julian Mendes Costa
_Fiscal de Patos de Minas

“O encontro é uma ótima oportunidade de troca de experiências. Focamos em estra-
tégias para a fiscalização desse ano, alinhando pensamentos para trazer melhorias 
para a categoria. Assim, o Estado é contemplado por inteiro com um bom trabalho, se 
as ações forem feitas em um mesmo sentido.”

A palavra é sua

GESTÃO

...
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acolhimento em primeiro lugar
Durante o Encontro de Fiscalização, o assessor 
de diretoria, psicólogo e coach Bedsen Rocha, 
conversou longamente com o grupo sobre o 
que o farmacêutico deve encontrar na pessoa 
do fiscal que o inspeciona regularmente. 

Muito além da observância do bom exercício 
profissional, o fiscal deve se apresentar 
como elo entre o Conselho e o farmacêutico, 
acolhendo-o em suas necessidades e ofere-
cendo apoio para a solução dos desafios 
encontrados no dia a dia. 

Bedsen analisa que a atividade laboral do 
farmacêutico fiscal também guarda grandes 
desafios. Segundo o psicólogo, ele julga e 
estabelece a punição no mesmo ato. Por isso 

deve estar muito bem preparado e consciente 
da sua missão. 

“É graças ao fiscal que conseguimos preservar 
e aumentar os postos de trabalho, garantindo 
uma assistência farmacêutica de qualidade 
à população. Mas ele também precisa se 
conscientizar de que, antes de fiscal, é colega 
dos profissionais que ali estão na ponta do 
serviço de saúde. Eles merecem e devem ser 
encarados como profissionais que também 
precisam de assistência”, pontuou. 

Caso o fiscal, durante a inspeção, aja em desacordo com esses princípios estabelecidos, 
acione o CRF/MG pelo email fiscalizacao@crfmg.org.br

GESTÃO

1 - Promover resultados benéficos para a sociedade

2 - Acolher o farmacêutico em suas necessidades

3 - Promover conformidades progressivas

4 - Atuar com inteligência e estratégia

5 - Buscar transparência do farmacêutico

6 - Detectar pontos críticos

7 - Conhecer tecnicamente as normas vigentes da 
auditoria e demais legislações

8 - Manter check list em mãos

9 - Não ultrapassar as competências legais

10 - Aplicar medidas corretivas e educativas

10 CondutaS Que o fiSCal deve ter
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Quando assumiu o mandato em janeiro de 2018, 
a nova diretoria se deparou com dois armários 
lotados de processos de fiscalização no CRF/MG, em 
Belo Horizonte. Neles, havia mais de 2.000 pastas 
de processos de estabelecimentos farmacêuticos 
que foram autuados a partir de 2016, cujas defesas 
não receberam julgamento da Câmara Técnica de 
Fiscalização. 

Câmara Técnica de Fiscalização 
retoma julgamento de processos

Mutirão está colocando em dia mais de
2.000 processos que estavam parados desde 2016

Assim que identificou o problema, a 
diretoria nomeou uma nova Câmara 
Técnica, composta pelos conse-
lheiros Alisson Brandão, Andréa Reis 
Pereira e Waldemar de Paula Júnior. 
Eles iniciaram um mutirão e iniciaram 
imediatamente a apreciação minuciosa 
de cada processo.  ...



27

“Primeiro, analisamos os motivos que levaram 
o estabelecimento a ser multado. Em seguida, 
verificamos a defesa apresentada. Conside-
ramos se o estabelecimento regularizou ou 
não a situação, se é uma falta reincidente e se 
há outros processos contra ele. Também anali-
samos como foram as últimas inspeções dos 
fiscais. Só então decidimos pelo deferimento 
ou indeferimento da defesa”, explicou o conse-
lheiro Waldemar.

Após a apreciação dos conselheiros, o 
processo segue para a Advocacia-Geral para 
elaboração dos votos, com posterior resposta, 

GESTÃO

que é encaminhada ao estabelecimento. Dos 
2.000 processos parados, mais de 600 já foram 
analisados. Portanto, os estabelecimentos 
que estão aguardando parecer do CRF/MG 
começarão a receber o retorno em breve. 

“Pedimos desculpas aos colegas farmacêu-
ticos e proprietários que ficaram tanto tempo 
sem resposta. Não sabemos por que esses 
processos ficaram parados aqui, mas estamos 
empenhados em colocar todos em dia e 
evitar que isso não mais se repita de agora 
em diante”, afirmou o vice-presidente Alisson 
Brandão, responsável também por coordenar 
as atividades de Fiscalização no CRF/MG. 

Processos estavam parados

Já foram analisados 
em mutirão
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Além de buscar novas parcerias, o edital tem 
o objetivo de formalizar contratos de apoio 
institucional, estabelecendo um Termo de 
Cooperação para cada proposta, cujos critérios 
serão definidos de acordo com parâmetros 
técnicos e jurídicos, dentro dos princípios da 
legalidade, impessoalidade e publicidade. Assim 
que entrarem em vigor, os contratos serão 
publicados no Portal da Transparência para que 
qualquer interessado conheça os seus termos. 

Se você é dono de empresa farmacêutica 
ou trabalha em algum estabelecimento 
da área que tem interesse de estabelecer 
parceria institucional com o CRF/MG, 
chegou a hora. Está disponível o Edital de 
Chamada Pública nº01/2018, que busca 
parceiros para cooperar e viabilizar 
eventos e ações de cunho farmacêutico, 
beneficiando a categoria e, consequente-
mente, a população. 

GESTÃO

seja parceiro do CRF/MG
Inscreva-se no Edital 01/2018, que trata do 
cadastramento e credenciamento de empresas e 
instituições para realização de ações e eventos de 
interesse do farmacêutico

...

http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/uploads/10/43/0/2018/20180223%5b102001%5dEdital-de-Chamada-Publica-01-2018.pdf
http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/uploads/10/43/0/2018/20180223%5b102001%5dEdital-de-Chamada-Publica-01-2018.pdf
http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/
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O CRF/MG deseja que o edital desperte o interesse 
em um grande número de empresas e instituições, 
já que ações de promoção e valorização da classe 
farmacêutica viabilizam a diminuição de infrações, 
e possibilitam o aprimoramento técnico e científico 
dos profissionais, fortalecendo, assim, a qualidade 
dos serviços prestados à população.

Quem pode participar

O cadastramento é aberto a empresas, instituições 
e entidades públicas ou privadas que exercem 
atividades ligadas direta ou indiretamente à área 
de saúde, ou que possam desenvolver atividade 
de interesse educacional e cultural à classe 
farmacêutica.

Não podem participar as pessoas jurídicas 
que contem em seus objetivos estatutários ou 
regimentais a realização de atividades não condi-
zentes com a ética farmacêutica; não estejam 
legalmente constituídas ou que estejam irregulares 

perante a fiscalização pública municipal e 
estadual, e ao CRF/MG, no caso de desen-
volverem atividades farmacêuticas.

Como participar
Os interessados deverão encaminhar 
ao CRF/MG cópia impressa do Termo de 
Credenciamento, preenchido e assinado 
por representante legal. O documento está 
disponível como anexo ao Edital nº01/2018.

Os termos de Credenciamento serão anali-
sados técnica e juridicamente. A parceria 
só será homologada após deferimento da 
proposta e assinatura do Termo de Coope-
ração por ambos os parceiros. No caso 
de indeferimento, o interessado terá três 
dias úteis para se manifestar a respeito e 
o CRF/MG terá 15 dias úteis para analisar a 
manifestação e dar novo parecer sobre o 
credenciamento. 

GESTÃO

Atualize seus
dados cadastrais
no site do CRF/MG

1. www.crfmg.org.br
2. Acesso Restrito
3. Informações Cadastrais

http://www.crfmg.org.br/home.php
http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/uploads/10/43/0/2018/20180223%5b102001%5dTermo-de-Credenciamento.pdf
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O CRF/MG está investindo na modernização 
da transmissão de tudo o que acontece na 
sede para que o farmacêutico que não pode 
estar presente não deixe de acompanhar o dia 
a dia do seu Conselho. 

Desde janeiro de 2018, a transmissão das 
reuniões plenárias, que ocorrem pelo menos 
uma vez por mês, passou a ser feita por duas 
câmeras diferentes e complementares, com 
qualidade melhor de imagem e som. Também 
foram inseridos caracteres que explicam ao 

GESTÃO

assista as Plenárias
transmitidas ao vivo pelo facebook

Ao fim dos debates, vídeo é disponibilizado
também no canal do Youtube

expectador o andamento da transmissão, 
facilitando o acompanhamento em tempo real 
pela página do CRF/MG no Facebook.

Quando as reuniões terminam, o conteúdo é 
disponibilizado no canal do CRF/MG no Youtube, 
onde pode ser assistido a qualquer momento. 
Para quem, por algum motivo, não pode assistir 
as reuniões na íntegra, também há a possibi-
lidade de acessar o resumo da reunião, que é 
postado no mesmo dia em que ela ocorre, na 
aba de notícias do site. 

PróxiMa PlEnÁria:
23 de março | 14h.

https://www.facebook.com/crfminas
https://www.youtube.com/c/crfminasgerais
https://www.youtube.com/watch?v=RNL7CyGQnR8
https://www.youtube.com/watch?v=TXXK4-IZM2g
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BALANCETE FINANCEIRO 4º TRIMESTRE DE 2017

voTaRaM a FavoR voTaRaM ConTRa deseMpaTe*

Gláucia Pereira Lage Alves Adriana Tupynambá

Presidente Yula Merola:
contra a aprovação

Leandro Catarina Leal Alisson Brandão Ferreira

Luciene Alves Moreira 
Marques

Claudiney Ferreira

Márcia Cristina de Oliveira 
Alfenas

Waldemar de Paula Junior

4 votoS 4 votoS

As conselheiras que exerciam cargo de diretoras à época não puderam votar porque o 
parágrafo único do artigo 11 do Regimento Interno do CRF/MG estabelece que os membros 
da diretoria são impedidos de votar na análise e julgamento da sua prestação de contas. 

* Em caso de empate, o presidente do CRF/MG tem voto de minerva, conforme determina o Regimento Interno. 

O balancete financeiro referente às receitas e 
despesas do CRF/MG durante o 4º trimestre de 
2017 foi submetido à apreciação e rejeitado pela 
maioria dos conselheiros durante a 1ª Reunião 
Plenária Extraordinária, realizada em 2 de março.

As informações apresentadas pela ex-diretora-
tesoureira e pela ex-gerente Financeira, gestão 
2016/2017, foram confrontados por alguns conse-
lheiros, que encontraram resultados diferentes 
dos que estavam sendo divulgados. Diante deste 

fato, o plenário ficou dividido e optou por 

não aprovar as contas da maneira como 

estavam demonstradas. 

O documento, mesmo rejeitado pelo 

plenário e sem aprovação da Comissão 

de Tomada de Contas, vai seguir para o 

Conselho Federal de Farmácia ainda em 

março para que seja analisado, conforme 

determina o Regimento Interno do CRF/MG.

1ª reunião Plenária 
extraordinária rejeita prestação 
de contas do 4º trimestre de 2017

GESTÃO

http://crfmg.org.br/Portal-Transparencia/uploads/1/40/2015/Selecione/Regimento_Interno_CRFMG.pdf
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o que significa perfil de assistência?

A Resolução 648/2017 define como perfil de assis-
tência farmacêutica do estabelecimento ou do 
farmacêutico o percentual obtido de presenças 
em relação ao número total de inspeções consta-
tadas pela fiscalização em um período de 12 meses 
anterior à análise, sendo classificadas em:

EM DIA COM 
A FISCALIZAÇÃO

o CRF/MG vai voltar a publicar, a cada edição da Farmácia Revista, respostas para as 
principais dúvidas dos farmacêuticos relacionadas à fiscalização. as orientações vêm 
diretamente dos fiscais que acompanham o dia a dia dos profissionais e se baseiam 
em leis e resoluções que regulamentam a profissão farmacêutica.

o que é considerado serviço 
farmacêutico?

A prestação de serviços farmacêuticos 
poderá ser permitida às farmácias e 
drogarias conforme requisitos e condições 
estabelecidas pela RDC 44/2009. 

São considerados serviços farmacêuticos: 
a atenção farmacêutica, que compreende 
a atenção farmacêutica domiciliar, a 
aferição de parâmetros fisiológicos e 
bioquímico e a administração de medica-
mentos; a perfuração de lóbulo auricular 
para colocação de brincos.

A prestação de serviços farmacêu-
ticos deve ser permitida por autoridade 
sanitária mediante prévia inspeção, e 
deve constar no licenciamento – alvará 
sanitário – de cada estabelecimento.

O local destinado à realização de serviços 
farmacêuticos deve ser exclusivo para 
essa finalidade, sem a circulação de 
pessoas e em área diferente daquela da 
dispensação de medicamentos.

Após a prestação do serviço farma-
cêutico deve ser entregue ao usuário a 
Declaração de serviços farmacêuticos. 

O perfil de assistência é um critério levado em 
consideração para autuação do estabelecimento. 
Estabelecimentos com perfil 5 são inspecionados 
com maior frequência, visando sua regularização. 
Estabelecimentos com assistência parcial ou defici-
tária, perfil 2 e 3, são autuados caso seja constatada 
a ausência profissional, sem prévio comunicado. 
Portanto estes estabelecimentos devem melhorar a 
assistência profissional, objetivando atingir o perfil 
1, conforme determina o artigo 6º da Lei 13021/14.

perfil 1: Assistência efetiva – 71 a 100% presença 
de farmacêutico DT/AT 
perfil 2: Assistência parcial- 40% a 70% presença 
de farmacêutico  DT/AT
perfil 3: Assistência deficitária – (0 % a 39%) de 
presença de farmacêutico DT/ AT
perfil 4: Firmas novas ou sem dados para análise 
do perfil
perfil 5: Firmas sem Responsável Técnico ou sem 
registro
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CAPACITAÇÕES

CiClo dE PalEsTras CElEBra
dia do FarMaCêuTiCo

segundo dia, 26, o curso de tema “Aspectos relevantes 
da Terapia Antimicrobiana em Ambiente Crítico 
(UTI)” foi ministrado por Guilherme Ribeiro, mestre 
em Ciências Médicas e especialista em Ciências do 
Laboratório Clínico.

O Ciclo de Palestras teve apoio institucional da 
Associação de Farmacêuticos de Betim e Região 
(AFBR), Associação de Farmacêuticos do Vale do Aço 
(AFVA), Associação Mineira de Farmacêuticos (AMF), 
Associação de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag), 
Associação de Farmacêuticos do Norte de Minas 
(Asfarnor), Instituto para Práticas Seguras no Uso 
de Medicamentos (ISMP), Sociedade Brasileira de 
Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (SBRAFH), 
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC) e 
Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia 
(Sobrafo).  

Capacitação na área de farmácia Pediátrica

Os profissionais com interesse em Farmácia Pediátrica expan-
diram seus conhecimentos durante a capacitação em “Atenção 
Farmacêutica em Pediatria”, ministrada no dia 19 de janeiro. O 
evento, realizado pelo CRF/MG em parceria com o ICTQ, teve 
como palestrante o farmacêutico Léo Marcio de Almeida Silva. 

Nos dias 25 e 26 de janeiro, o CRF/MG e o 
Sinfarmig promoveram o Ciclo de Palestras em 
comemoração ao Dia do Farmacêutico, data 
celebrada no dia 20 de mesmo mês. Esta é a 
primeira ação que as entidades promoveram 
em conjunto, em 2018, com foco na soma de 
esforços pela valorização profissional.

A abertura do evento foi realizada pela 
diretora-tesoureira do CRF/MG, Adriana 
Tupynambá, que deu as boas-vindas aos 
farmacêuticos e autoridades presentes. O 
subsecretário de Políticas e Ações de Saúde 
da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais, farmacêutico Homero Rocha Filho, 
também participou da abertura, seguido de 
Rilke Novato Público, diretor do Sinfarmig e 
superintendente de Assistência Farmacêutica.

O primeiro dia de capacitação contou com a 
palestra do farmacêutico Mário Borges, presi-
dente do Instituto para Práticas Seguras no 
Uso de Medicamentos (ISMP Brasil), sobre 
“Uso Seguro de Medicamentos: 3º Desafio 
Global da Organização Mundial da Saúde”. No 

http://www.sinfarmig.org.br/
http://www.ismp-brasil.org/site/
https://www.youtube.com/watch?v=GbZuRthX2oU
https://www.youtube.com/watch?v=WDXCCaF2ecc
https://www.youtube.com/watch?v=in2F8EzDHYQ
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atuação do farmacêutico na 
imunização é regulamentada*

Resolução foi aprovada pelo Plenário
do CFF no dia 22 de fevereiro

Também serão habilitados os farmacêu-
ticos que realizaram pós-graduação que 
atenda aos requisitos mínimos previstos na 
resolução ou que comprovem experiência 
na área de no mínimo um ano anterior à 
data de publicação da norma. 

A norma recomenda ainda que o farma-
cêutico realize curso de Suporte Básico de 
Vida e atualize seus conhecimentos teóricos 
anualmente, inclusive para que possa 
acompanhar as alterações nas diretrizes do 
Programa Nacional de Imunização. Outra 
exigência é a presença de farmacêutico 
apto à prestação do serviço de vacinação 
durante todo o período de funcionamento 
do estabelecimento farmacêutico.

*Com informações do CFF

ASSESSORIA TÉCNICA

Desde dezembro de 2017, os farmacêuticos estão 
autorizados pela RDC Anvisa nº 197/2017, a aplicar 
vacinas humanas dentro de farmácias e drogarias. 
Entretanto, a atuação propriamente dita ainda 
não estava regulamentada pelo CFF, até o dia 22 
de fevereiro de 2018. 

Após a apresentação do Grupo Provisório de 
Trabalho sobre Vacinas, do CFF, foi preparada a 
Resolução 654/18, que estabelece os critérios 
para a atuação do farmacêutico na imunização. 
A atuação será condicionada à aprovação em 
curso de formação complementar que atenda 
aos referenciais mínimos estabelecidos na norma 
e a apresentação de seu respectivo documento 
comprobatório. Este curso complementar deverá, 
obrigatoriamente, ser credenciado pelo CFF ou 
ofertado por Instituições de Ensino Superior 
reconhecidas pelo Ministério da Educação. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3388061/RDC_197_2017_.pdf/316268f4-2645-42b6-b948-21412fc60f75
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ASSESSORIA TÉCNICA

Processo movido pelo Conselho de Medicina paulista 
contra as resoluções do CFF que regulamentam a 

atuação foi extinto sem análise do mérito

Justiça mantém atuação 
farmacêutica na estética*

*Com informações do CFF

Em sua ação, o CREMESP alegou que o farma-
cêutico não teria formação suficiente para atuar 
em estética, e pediu que o Conselho Federal 
de Farmácia fosse impedido de editar novos 
atos normativos contra a Lei do Ato Médico. 
Também solicitou que os conselhos regionais 
de Farmácia passassem a ser obrigados a 
fiscalizar o cumprimento da referida lei. 

Além de decidir pela extinção da ação civil 
pública sem julgamento do mérito, a desem-
bargadora se manifestou expressamente 
contrária aos pedidos do Conselho de Medicina. 
“Importante asseverar que, de acordo com o 

Os farmacêuticos atuantes em estética tiveram 
mais uma vitória na Justiça para continuar 
exercendo a atividade. No dia 26 de fevereiro, 
o juiz federal Hong Kou Hen, da 8ª Vara Cível 
de São Paulo, negou a solicitação de anulação 
das resoluções CFF 616/15 e 645/17, impetrada 
pelo Conselho Regional de Medicina de São 
Paulo (CREMESP). O mesmo entendimento 
teve o Ministério Público Federal, na pessoa 
da desembargadora Suzana Fairbanks Oliveira 
Schnitzlein. Ambos se manifestaram contrários 
à apreciação do mérito por inadequação da via 
processual escolhida pelo CREMESP para fazer 
as solicitações.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=228&data=27/11/2015
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/08/2017&jornal=1&pagina=326&totalArquivos=328
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12842.htm
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Leia a íntegra do parecer da 
Procuradoria da República.

Leia a íntegra da sentença. 

que dispõem as resoluções de que tratamos, 
o profissional farmacêutico deve ter feito 
especialização na área de saúde estética 
em programa de pós-graduação lato sensu 
reconhecido pelo Ministério da Educação ou 
curso livre de formação profissional em saúde 
estética reconhecido pelo Conselho Federal 
de Farmácia. Dessa forma, o farmacêutico 
habilitado para atuar na área da estética terá 
qualificação para tanto”, afirmou a desembar-
gadora em seu parecer. 

Em sua defesa, O CFF afirmou que a Lei do 
Ato Médico não proíbe que profissionais não 
formados em medicina realizem procedi-
mentos previstos nas resoluções contestadas 
pelo CREMESP. E que desde 1973, o ordena-
mento jurídico permite que o profissional 
farmacêutico aplique injetáveis. 

Habilitação provisória
Em setembro de 2017, o CFF autorizou a habili-
tação provisória dos profissionais que estão 
aguardando a certificação de especialização 
emitida por Instituição de Ensino Superior por 
um período não superior a seis meses, condi-
cionado à entrega do certificado de especialista 
no mesmo prazo. Esta habilitação provisória 
só será emitida se o farmacêutico apresentar 
declaração da instituição de ensino, acompa-
nhada do histórico escolar e trabalho de 
conclusão de curso devidamente aprovado. 

ASSESSORIA TÉCNICA

Feriado Nacional Feriado Municipal Recessos do CRF/MG

Calendário CRF/MG 2018 . Sede e Seções

JanEiro 
01/01 . Confraternização Universal
02/01 a 04/01 . Férias coletivas
30/01 . Aniversário de Governador 
Valadares (Feriado municipal)

FEVErEiro
12/02 e 13/02. Recesso - Carnaval
14/02 . Recesso - Quarta feira de cinzas

MarÇo
30/03 . Paixão de Cristo

aBril
21/04 . Tiradentes
29/04 . Emancipação de Ipatinga (Feriado 
municipal na cidade)
30/04 . Recesso - Dia do trabalhador

Maio
01/05 . Dia do trabalhador
31/05 . Corpus Christi

JunHo
01/06 . Recesso - Corpus Christi
13/06 . Santo Antônio (Feriado municipal de 
Governador Valadares e Juiz de Fora)

JulHo
03/07 . Aniversário de Montes Claros (Feriado 
municipal)

aGosTo
06/08 . Senhor do Bom Jesus dos Passos 
(Feriado municipal na cidade)
15/08 . Assunção de Nossa Senhora (Feriado 
municipal de Belo Horizonte) e Nossa Senhora 
da Abadia (Feriado municipal de Ipatinga e 
Uberlândia)
31/08 . Aniversário de Uberlândia (Feriado 
municipal)

sETEMBro
07/09 . Independência do Brasil

ouTuBro
12/10 . Nossa Senhora Aparecida
19/10 . Aniversário de Pouso Alegre 
(Feriado municipal)
28/10 . Recesso - Dia do Servidor Público

noVEMBro
02/11 . Finados
15/11 . Proclamação da República
16/11 . Recesso - Feriado Proclamação da 
República 
20/11 . Consciência Negra (Feriado 
municipal de Montes Claros, Pouso Alegre e 
Uberlândia)

dEZEMBro
08/12 . Imaculada Conceição (Feriado 
municipal de Belo Horizonte) 
24/12 . Recesso - Natal
25/12 . Natal
31/12 . Recesso - Ano Novo

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5991.htm
http://www.cff.org.br/userfiles/file/Parecer_MPF_Favor%C3%A1vel_Est%C3%A9tica_CREMESP%20X%20CFF%20CRFSP.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/Sentenc%CC%A7a%20Este%CC%81tica.pdf
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PÍLULAS

...

esclerose múltipla tem novo 
tratamento aprovado
fonte: anvisa

Um medicamento inédito no Brasil para 
o tratamento da esclerose múltipla foi 
aprovado pela Anvisa. O produto é o 
Ocrevus (ocrelizumabe), que recebeu 
o registro de produto biológico novo 
da Anvisa no dia 26 de fevereiro  com 
a indicação para “tratamento de 
pacientes com as formas recorrentes 
de esclerose múltipla (EMR) e esclerose 
múltipla progressiva primária (EMPP)”.

A substância ativa ocrelizumabe é um 
anticorpo monoclonal humanizado 
recombinante que se liga a linfó-
citos B específicos, que são um tipo 
de células brancas do sangue e que 
desempenham um papel na esclerose 
múltipla. Isso reduz a inflamação e os 
ataques na bainha de mielina, como 
também reduz a probabilidade de 
surtos e atrasa a progressão da doença.

anvisa abre consultas públicas sobre 
suplementos alimentares
fonte: anvisa

Os suplementos alimentares terão regulação específica a 
partir deste ano. O objetivo é reunir em um só conjunto de 
normas todas as regras e orientações da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) aos fabricantes desses produtos. 
Pela proposta, os suplementos alimentares passarão a ser 
uma única categoria, reduzindo a quantidade de normativos 
existentes hoje.

Devido à complexidade e abrangência do tema, a proposta 
está sendo tratada por meio de seis consultas públicas, uma 
para cada assunto relacionado aos suplementos. O prazo 
para envio de contribuições termina no dia 9 de abril de 2018.

Medicamentos que poderão ser regularizados como 
suplementos: Consulta Pública 460

uso de probióticos em alimentos e suplementos: Consulta 
pública nº 459

Suplementos dispensados de registro e os não dispen-
sados: Consulta pública nº 458

ingredientes que podem compor os suplementos e seus 
limites: Consulta pública nº 457

o que são suplementos e quais requisitos devem seguir: 
Consulta pública nº 456

aditivos autorizados para uso em suplementos: Consulta 
pública nº 454

http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/364659
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/364658
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/364658
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/364657
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/364656
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/364655
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/364653
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/364653
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Publicação da vinculação da CBo do 
farmacêutico à tabela SuS
fonte: anvisa

Foi publicada a atualização da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e OPM do SUS, a antiga Tabela SAI/SUS. OPM 
é a sigla para Órteses, Próteses e Materiais Especiais. Com a 
alteração o código 2234-05 – Farmacêutico, da Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO), foi vinculado a 49 procedi-
mentos remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Cff lança duas publicações voltadas à 
Farmácia Magistral
fonte: Cff

Numa iniciativa do Grupo de Trabalho sobre Farmácia Magistral 
do Conselho Federal de Farmácia (CFF), foram lançadas duas 
publicações voltadas à Farmácia Magistral: o novo Manual de 
Equivalência e Correção, cuja primeira edição foi publicada 
em 2000, e o Guia Prático do Farmacêutico Magistral.

PÍLULAS

...

PÍLULAS

...

laboratórios já podem 
pedir registro para 
doenças raras
fonte: anvisa

Entrou em vigor no dia 27 de fevereiro 
a regra que propõe agilizar o registro 
de medicamentos para doenças raras. 
A norma busca facilitar o acesso aos 
medicamentos destinados às doenças 
raras. As empresas que queiram fazer 
essa solicitação já podem utilizar a 
Resolução de Diretoria Colegiada 
(RDC 205/2017). A nova resolução traz 
algumas modificações para a solici-
tação de registro pelas empresas. Os 
laboratórios farmacêuticos interes-
sados em solicitar anuência de 
ensaios clínicos ou registro de novos 
medicamentos para doenças raras 
pelo procedimento especial deverão 
fazê-lo pelo código de assunto 11316 
– Aditamento doenças raras, em até 
cinco dias úteis após o protocolo da 
petição de pesquisa clínica ou de 
registro na Anvisa.

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/364439
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/364439
http://www.cff.org.br/userfiles/file/manual%20de%20equival%C3%AAncia%20e%20corre%C3%A7%C3%A3o_WEB.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/manual%20de%20equival%C3%AAncia%20e%20corre%C3%A7%C3%A3o_WEB.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/guia%20pr%C3%A1tico%20do%20farmac%C3%AAutico%20magistral_08dez2017_WEB.pdf
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Sede

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

assessoria técnica
(31) 3218-1026 
danubia.salviano@crfmg.org.br

Capacitações
(31) 3218-1043
capacifar@crfmg.org.br

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

financeiro
(31) 3218-1024 | 1025 | 1033
cobranca@crfmg.org.br

fiscalização, orientação e ética
(31) 3218-1017 | 1018 | 1030 
fiscalizacao@crfmg.org.br

infraestrutura
(31) 3218-1008 | 1020 | 1027 | 1032
recursosmateriais@crfmg.org.br

inscrição e registro
(31) 3218-1023
registro@crfmg.org.br

Leste de Minas
Rua Barão do Rio Branco, nº 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 do Rio Branco, 2390
Salas 803/804 - Centro
Juiz de Fora/MG
CEP: 36016-310
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

ReGionais
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