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editorial
A Farmácia Revista Digital não para de trazer novidades para você! Agora, além de digital ela está também 
online, ou seja, pode ser navegada também pela internet. A publicação ganhou um site próprio, que vai 
tornar a experiência de leitura do farmacêutico ainda mais completa.

O site da Farmácia Revista Digital foi criado com muito carinho pelas equipes de Comunicação e Tecno-
logia da Informação do CRF/MG e busca atender as exigências comunicacionais dos novos tempos. 
Para cumprir o seu papel informativo, a publicação precisa estar cada vez mais relevante, acessível e 
dinâmica. Um a um, vamos percorrendo esses passos.

Esperamos que você usufrua das novas funcionalidades e interaja com o conteúdo, manifestando seus 
pontos de vista e contribuindo para melhorias futuras. Afinal, todo esse investimento só faz sentido se 
você, farmacêutico, se apropriar dessas mudanças.

Boa leitura!

Clique em um título para 
ir direto para a matéria

onde encontrar

FIQUE DE OLHO
36. Nota Técnica da Anvisa 
esclarece sobre aplicação da 
vacinas

37. Esclarecimento sobre a 
atuação do farmacêutico na 
estética

38. Notas técnicas

GESTÃO
15. Ação contra salários 
indignos consegue suspender 
concurso em Juruaia

16. Novo Sistema de 
Atendimento ao Farmacêutico

18. Conselhos de Fiscalização 
na área da Saúde se unem para 
lutar por objetivos comuns

19. Profarminas: mais 
vantagens para o farmacêutico

FARMÁCIA EM DEBATE
21. Farmacêuticos dizem NÃO 
ao desmonte do SUS

22. EaD em saúde na mira

24. CRF/MG e Sinfarmig: 
debatem as mudanças 
no mercado farmacêutico 
após Reforma Trabalhista

25. Debate online sobre 
proficiência farmacêutica

26. Precarização do 
trabalho à vista

EM DESTAQUE
6. Farmácia Revista 
também em hotsite

9. Um farmacêutico na 
presidência da FUNED

8. Seleção Farmacêutica vai 
às ruas pelo Uso Racional 
de Medicamentos

CAPACITAÇÕES
32. Giro de capacitações

34. CRF Jovem
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dia 5
• Entrevista para Rede Minas sobre o uso 
de medicamentos e álcool

março

dia 7
• Matéria sobre fiscalização conjunta com Vigilância Sanitária em farmácia de Sete Lagoas no 
portal Sete Lagoas Notícia

abril

Vanderlei Machado é nomeado presidente da FUNED
• Matéria no Jornal Estado de Minas, no dia 17

• Matéria no Jornal Hoje em Dia, no dia 17

• Matéria no portal do Jornal Correio do Sul, no dia 17

• Matéria no Portal Miradouro, no dia 17

• Matéria no portal Átila Lemos, no dia 17

• Matéria no portal do jornal Gazeta de Muriaé, no dia 18

dia 19
• Matéria de cobertura do CAPACIFAR em Montes Claros do site das Faculdades Santo Agostinho

• Entrevista para a Rede Minas sobre a compra de medicamentos sem receita pela internet

CONSELHO NA MÍDIA

https://www.youtube.com/watch?v=OemPa_wxK2U
https://www.youtube.com/watch?v=OemPa_wxK2U
https://www.setelagoasnoticias.com.br/noticia/cidades/sms-esclarece-acao-de-fiscalizacao-realizada-na-farmacia-do-bem/54/4687
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/04/17/interna_gerais,952383/vanderlei-machado-e-nomeado-presidente-da-funed.shtml
http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/vanderlei-machado-assume-a-funed-1.614193
http://correiodosul.com/regiao/funed-passa-a-ser-presidida-por-farmaceutico-vanderlei-machado/
http://www.portalmiradouro.com.br/noticias/jornalismo/296628
http://atilalemos.com.br/2018/04/funed-passa-a-ser-presidida-por-farmaceutico/
http://www.gazetademuriae.com.br/site/noticia/detalhe/9149/ex-presidente-do-crf-mg-vanderlei-machado-assume-presidencia-da-funed
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Estamos caminhando para o fim do primeiro semestre da nossa curta gestão e nada poderia ser 
mais gratificante do que poder apresentar, em tantas páginas da nova Farmácia Revista, boas 
novidades para o farmacêutico. 

Encaramos com seriedade as bandeiras que, apesar de desafiadoras, não podem deixar de ser 
empenhadas: o EaD em saúde, que tanto comprometerá a formação dos futuros farmacêuticos 
e o atendimento à população; as condições indignas de trabalho de muitos farmacêuticos, agora 
amparados na sua luta por mais qualidade de vida; a preocupante situação do Sindicato dos 
Farmacêuticos, maior aliado na luta por dignidade e reconhecimento; a ameaça de desmonte do 
SUS, motivo de grande preocupação de todos os profissionais da saúde.  

Na parte técnica, estamos a todo vapor com as capacitações nas mais variadas áreas de atuação, que 
agora podem ser assistidas a qualquer momento por qualquer farmacêutico. O mesmo acontece 
com os debates periódicos pela internet sobre o futuro da profissão, realizados em parceria com 
instituições igualmente empenhadas na valorização da Farmácia e dos farmacêuticos. 

Para a nossa alegria, todas essas novidades 
estão sendo apresentadas em um formato 
também novo, econômico e ambiental-
mente responsável: o digital. Agora, além 
da opção de baixar a Farmácia Revista 
eletronicamente, é possível navegar por 
todo o seu conteúdo em hotsite próprio, 
que ficou clean, intuitivo e muito fácil de 
acessar. 

O tempo é pouco e o trabalho é muito. Maior 
é a nossa vontade em continuar traba-
lhando firme em favor do farmacêutico. As 
portas estão sempre abertas e seguimos 
em busca do empenho dos colegas nessas 
tão importantes batalhas. Com a partici-
pação de todos, podemos ainda mais!

COM 
A PALAVRA

Novos progressos 
a cada dia

Yula merola
Presidente

adriana
tupynambá
Tesoureira e Secretária-Geral em exercício

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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EM DESTAQUE

...

Farmácia 
revista também 
em hotsite
Principal publicação do CRF/MG, além de 
digital, agora ganhou site próprio, facilitando 
o acesso do farmacêutico à informação

As novidades envolvendo as maneiras como CRF/MG se 
comunica com os farmacêuticos de Minas não param de 
chegar. Agora, a Farmácia Revista Digital ganhou um hotsite 
próprio, onde é possível navegar por todo o conteúdo de 
maneira rápida e independente, sem que seja necessário fazer 
download do material. 

A nova funcionalidade permite o acesso a cada matéria isola-
damente e a busca por assuntos relacionados nas edições 
anteriores. Gradativamente, as outras edições também serão 
adaptadas para o novo formato, integrando todas as repor-
tagens e facilitando o acesso à memória do Conselho de 
Farmácia e de seus farmacêuticos.

O conteúdo está separado por editorias, o que facilita a 
navegação e otimiza o tempo do leitor. Com isso, é possível ir 
diretamente para a matéria desejada. Mas se a opção for por ler 
o conteúdo completo, todas as matérias também estão dispo-
níveis na página principal do hotsite. 

A experiência com o novo hotsite da Farmácia Revista Digital 
vai ser levada em consideração na construção da Revista 
Científica Digital, publicação que está sendo projetada para 
hospedar, exclusivamente, artigos científicos de interesse dos 
farmacêuticos. 

http://www.crfmg.org.br/farmacia-revista-digital/
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EM DESTAQUE

outras vantagens
O novo site permite contabilizar o acesso a cada página, 
indicando a preferência e o interesse dos leitores. Essa métrica 
é importante na tomada de decisões editoriais, contribuindo 
para que o conteúdo fique cada vez mais compatível com aquilo 
que o farmacêutico deseja ver. 

Também permite o compartilhamento nas redes sociais do 
material completo ou de cada matéria de maneira indivi-
dualizada. O leitor pode continuar fazendo o download da 
publicação na íntegra, mas agora pode baixar somente o 
arquivo das matérias que quiser.

O site foi projetado com template gratuito. Isso significa que a nova ferramenta não trouxe 
nenhum custo para o CRF/MG e para os farmacêuticos. O projeto foi desenvolvido pelos setores 
de Comunicação e Tecnologia da Informação.

Farmácia revista digital
A primeira edição da Farmácia Revista Digital teve grande aceitação entre os farmacêuticos. 
Muitos elogiaram a iniciativa de economizar cerca de 80 mil reais a cada edição da publicação. 
Outros consideraram a eliminação da impressão em papel uma importante medida de preser-
vação ambiental, considerando que eram impressos, em média 25 mil exemplares por edição. 

Foram feitos

1.003
downloads da 

primeira edição da 
Farmácia Revista 

Digital, nº 60

http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/
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Os farmacêuticos vestiram a camisa e já estão entrando em campo pela Campanha do Uso 
Racional de Medicamentos de 2018. O CRF/MG escolheu como tema a Copa do Mundo, que será 
realizada em junho, na Rússia, e produziu folhetos que fazem uma analogia entre o futebol e a 
automedicação. 

Pela primeira vez, o Conselho forneceu material  informativo impresso para os farmacêuticos que 
manifestaram interesse previamente em participar da campanha pelo Uso Racional de Medica-
mentos de maneira independente. Ao todo, 29 farmacêuticos receberam, em média, 200 folhetos 
cada um para desenvolver a ação em suas cidades. 

A oferta foi feita por meio das redes sociais do CRF/MG e encontrou grande adesão da categoria, 
que mostrou, mais uma vez, seu protagonismo na promoção e preservação da saúde. Esses 
profissionais vão fazer parte do álbum de figurinhas da Seleção Farmacêutica, que será preen-
chido, ao longo do mês de maio, no hotsite da campanha. 

O CRF/MG vai percorrer mais 13 cidades ao longo do mês de maio, com a campanha. 

Veja onde a Seleção Farmacêutica vai atuar:

EM DESTAQUE

seleção Farmacêutica
vai às ruas pelo Uso racional de medicamentos

Seleções data horário concentração
Belo Horizonte 04/05/2018 8h30 às 16h30 Estação Central do Metrô

Montes Claros 08/05/2018 9h às 13h Praça Dr. Carlos Versiani

Governador Valadares 10/05/2018 9h às 13h Praça dos Pioneiros

Coronel Fabriciano 11/05/2018 9h às 13h Praça Dr. Louis Ensch

Betim 12/05/2018 9h às 13h Praça Tiradentes

Ouro Preto 14/05/2018 9h às 13h Praça Tiradentes

Viçosa

Juiz de Fora

Poços de Caldas

Alfenas

Uberlândia

Uberaba

15/05/2018 9h às 13h Calçadão Arthur Bernardes

16/05/2018 9h às 13h Parque Halfed

17/05/2018 9h às 13h Praça Dr. Pedro Sanches

18/05/2018 9h às 13h Centro de Convivência (antiga Rodoviária)

04/05/2018

9h às 13h Rodoviária19/05/2018

23/05/2018 9h às 13h Praça Tubal Vilela

24/05/2018 9h às 13h Rodoviária

Pouso Alegre

http://www.crfmg.org.br/usoracional/
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A Fundação Ezequiel Dias (Funed), maior centro de referência em Saúde Pública do Brasil, 
está sendo presidida desde o dia 17 de abril pelo analista clínico Vanderlei Machado. O nome 
dele foi indicado pela atual diretoria ao governador Fernando Pimentel, que prontamente 
acolheu a sugestão e o nomeou para o cargo diretivo mais alto da Fundação. 

A indicação ocorreu observando estritamente os critérios técnicos, considerados pelo 
CRF/MG como fundamentais para o desempenho da função de presidente de um dos 
maiores laboratórios de pesquisa e indústria farmacêutica do Estado. “Tomamos a 
liberdade de propor o nome de Vanderlei Machado considerando a sua competência 
técnica e a sua militância em favor da profissão farmacêutica. O governador Fernando 
Pimentel demonstrou bastante sensibilidade ao acolher a nossa sugestão, o que nos 
deixa muito lisonjeados e agradecidos. Estamos certos de que o Vanderlei tem o perfil 
ideal e vai desenvolver um excelente trabalho na Funed”, afirmou Yula Merola. 

Ela lembra que, além dos critérios técnicos determinantes para a indicação, pesaram a favor 
da indicação de Vanderlei Machado a sua trajetória profissional ilibada, comprovada pelas 

EM DESTAQUE

...

Um FarmacêUtico Na 
presidêNcia da FUNed
Vanderlei Machado tomou posse em abril, após ter seu nome 
indicado pelo CRF/MG ao governador Fernando Pimentel

Diretores Adriana Tupynambá e Alisson Brandão 
prestigiaram a posse do colega Vanderlei Machado
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EM DESTAQUE

várias décadas de dedicação à profissão farma-
cêutica e à formação de futuros profissionais. 

A farmacêutica Rigleia Lucena, que também foi 
diretora do CRF/MG e integrante do Conselho 
Curador da Funed, esteve presente à posse 
e comemorou a nomeação de Vanderlei 
Machado. “Tenho certeza de que ele fará muito 
pela Funed, que já tem servidores dedicados 
e apaixonados pela Saúde Pública. Espero 
que ele, com a ética que sempre marcou a 
sua carreira, possa valorizar as pratas da casa, 
alavancar novos projetos e impulsionar a Funed 
nacionalmente”, reiterou Rigleia.

reencontro com ex-alunos 
A posse de Vanderlei Machado foi marcada pelo 
reencontro dele com três ex-alunos e servi-
dores de carreira da Funed. Tão logo souberam 
da nomeação do farmacêutico, eles fizeram 
questão de comparecer à posse para prestigiar 
esse importante momento para a Fundação e 
para a própria profissão, no Estado. 

A palavra é sua

“Recebi a notícia pelo grupo de WhatsApp 
do laboratório [da Funed], e fiquei muito 
emocionada e esperançosa pela chegada 
de tempos melhores para a Funed. Uma de 
nossas grandes reivindicações é a autonomia 
para escolher nossos diretores na expectativa 
de que eles sejam, de fato, entendedores 
daquilo a que se propõe o cargo. Com o 
professor Vanderlei, agora, a gente pode 
finalmente confiar em um novo começo.”

_luciana Soares Salomon

“Posso dizer que entrei na área de Parasi-
tologia por causa do Vanderlei Machado. O 
estágio que fiz com ele em Buritizeiro, em 
1996, foi determinante para a minha escolha 
profissional. Hoje, sou mestre em Patologia e 
trabalho no laboratório referência nacional 
em Leishmaniose e Doença de Chagas.”

_José ronaldo barbosa

“Ter um presidente que fale a nossa língua 
e abrace a nossa causa é motivo de muita 
comemoração, mesmo. Precisamos de um 
presidente que entenda do negócio Funed e 
saber que esse cargo agora é ocupado pelo 
professor Vanderlei é uma feliz notícia. A 
Funed é uma instituição com muitos farma-
cêuticos e ver a nossa paixão comandada 
por um colega sério e comprometido com a 
causa é muito marcante para nós.”

_ lutiana amaral de melo

...Vanderlei Machado recebeu o apoio de ex-alunos, 
servidores efetivos da Funed, durante a posse
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termo de cooperação
No dia 27 de abril, a diretoria do CRF/MG foi recebida pelo novo presidente da Funed, Vanderlei 
Machado para assinatura de um termo de cooperação entre o Conselho e a Funed. O documento 
prevê a realização de capacitações conjuntas no auditório da Fundação, que tem capacidade para 
190 pessoas. A parceria também poderá fortalecer o programa da Funed de visitas de gradu-
andos às dependências da Fundação. A Funed também possui um programa de estágios, cujas 
vagas para estudantes de Farmácia poderão ser divulgadas também pelo Conselho, obtendo 
maior alcance.

Vanderlei Machado é farmacêutico-bioquímico graduado em 1972 pela Universidade Federal de Ouro 
Preto. Possui especialização em Análises Clínicas pela UFOP e pela Sociedade Brasileira de Análises 
Clínicas, e em Farmácia Homeopática pela Associação Paulista de Homeopatia.

Foi diretor presidente do CRF/MG de 2012 a 2015 e conselheiro regional de 1979 a 1982. Foi vereador da 
Câmara Municipal de Mariana de 1976 a 1982, e recebeu título de Cidadão Honorário da cidade em 1995.

Durante 31 anos, foi professor assistente de Parasitologia Médica da UFOP, entidade da qual também foi 
coordenador e orientador de projetos em Parasitologia para alunos do curso de Farmácia e Bioquímica, 
tendo sido paraninfo e patrono de várias turmas formandas, de diversas faculdades de Minas Gerais. 

Acordo de cooperação foi assinado pelos três diretores do CRF e o novo presidente da Funed; 
intenção é beneficiar farmacêuticos das áreas de Análises Clínicas, Pesquisa e Indústria

Perfil
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ENTREVISTA

...

Com Vanderlei machado na 
presidência da Funed, está 
retomada a vocação farmacêutica 
na gestão administrativa de um 
de uma das maiores instituições 
públicas de produção de 
medicamentos, pesquisa em 
saúde e vigilância epidemiológica 
do brasil. ele assume com 
o desafio de direcionar a 
instituição para o cumprimento 
da meta de, até 2020, ser 
referência nacional em inovação 
científica e tecnológica, Vigilância 
em Saúde e desenvolvimento de 
produção de medicamentos para 
o SUS. o farmacêutico deu uma 
entrevista com exclusividade 
para a Farmácia revista digital, 
na qual apresentou os rumos 
que pretende dar à Funed.

FUNed mais 
FarmacêUtica 
do qUe NUNca

Foto: Divulgação Funed
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ENTREVISTA

Como recebeu a notícia da sua 
nomeação?
Para mim foi uma grande surpresa. Apesar de 
ter dedicado grande parte da vida às Análises 
Clínicas e à profissão farmacêutica, nunca 
imaginei que o meu trabalho pudesse me 
credenciar a assumir funções tão grandiosas e 
desafiadoras. 

Sou muito grato à diretoria do CRF/MG pela 
indicação, o que me deixou muitíssimo 
honrado. Estou pronto para fazer o que for 
preciso pela Funed e pela Saúde Pública com 
a mesma dedicação que tenho empenhado à 
Farmácia nesses 45 anos de profissão. 

Qual foi a situação encontrada 
quando começou seus trabalhos 
de presidente? 
Fiquei bastante impressionado com a grandio-
sidade e a diversidade de trabalhos excelentes 
desenvolvidos na Funed. Na minha área, 
especialmente, temos na Fundação a Divisão 
de Epidemiologia e Controle de Doenças.

Ela é referência nacional para sorologia de 
Doença de Chagas e Leishmaniose, e também 
para os agravos de Meningites, doenças 
enterais, Difteria e Coqueluche para os estados 
de Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e Rio 
de Janeiro. A Fundação também é referência 
nacional para diagnóstico de tuberculose, 
DST/AIDS, dengue, febre amarela, hepatite, 
sarampo, febre maculosa, dentre outras.

Como está a produção e 
distribuição de medicamentos 
pela Funed para os estados?

A Funed produz, com exclusividade, a Talidomida, 
que atende principalmente ao Programa da 
Hanseníase do Ministério da Saúde e é também 
utilizada no tratamento de doenças como lúpus e 
mieloma múltiplo. Também somos o único labora-
tório público a fornecer a vacina contra meningite 
C ao Ministério da Saúde. Até o ano passado, foram 
fornecidas pela Funed mais de 73,5 milhões de 
doses,  garantindo a disponibilização e o acesso 
contínuo da vacina à população, reafirmando o 
compromisso permanente com o SUS.  

Há 8 anos, a Funed produzia quase 540 milhões  
de unidades de medicamentos. Esse número veio 
caindo sistematicamente e chegou a pouco mais 
de 12 milhões no ano passado. Nste ano, também, 
retomaremos nossa produção de soros heteró-
logos, que foi paralisada no início de 2017 para 
adequações da área de produção. É urgente voltar 
a fomentar essa produção, não só para beneficiar 
a população, mas também para recuperar a 
capacidade produtiva da nossa indústria. 

os trabalhos de suporte à 
Vigilância Sanitária também 
receberão atenção especial?
Com toda certeza. Quero me dedicar especial-
mente à Divisão de Vigilância Sanitária, que 
planeja, dirige, orienta, coordena, executa e 
avalia as atividades de vigilância sanitária em 
parceria com a SES-MG. 

Nos laboratórios da Funed, fazemos análises 
microbiológicas, microscópicas, químicas e 
físicas de alimentos, surtos de toxinfeções 
alimentares, análises toxicológicas e análise 
fiscal de medicamentos e de outros produtos. 
No ano passado, foram emitidos mais de 250 
mil laudos de vigilância Sanitária. Só esse ano, ...
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ENTREVISTA

já estamos chegando aos 120 mil laudos. Minha 
meta é fortalecer ainda mais esse trabalho e 
agilizar a resposta à população.

e no campo da pesquisa, quais são 
os novos objetivos?
Quero incentivar a ampliação e fortalecimento das 
cooperações técnico-científicas visando o desen-
volvimento, inovação tecnológica e formação 
de recursos humanos especializados na área da 
saúde e biotecnologia. Atualmente, temos cerca 
de 40 projetos de pesquisa em execução. 

Temos 31 patentes de invenção e certificados 
de adição, com destaque para a prospecção de 
toxinas animais. São peçonhas de serpentes, 
aranhas, plantas nativas, microorganismos e 
produtos de abelha, a partir dos quais buscamos 
princípios ativos importantes para o desenvolvi-
mento de bioprodutos para a saúde. 

o que os farmacêuticos da Funed 
podem esperar de um colega de 
profissão na presidência?  

A Funed tem hoje mais de 90 farmacêuticos 
de carreira, atuando nas áreas de pesquisa e 
produção. São profissionais apaixonados pelo 
que fazem, verdadeiros defensores da saúde 
pública. Eles passaram por altos e baixos na 
Funed, especialmente em relação à produção de 
medicamentos, e sempre se mantiveram firmes, 
buscando dar o seu melhor.

Assim que cheguei, fiz questão de convocar todos 
os servidores, não só os farmacêuticos, para 
avisar que eu venho com muita vontade e alguma 
experiência, mas que o conhecimento é todo 
deles. A Funed é deles, eu estou de passagem. 
Quero contribuir, somar, mas sei que sem a 
colaboração de cada um daqueles servidores, 
será difícil fazer com que a Funed prospere. 

Tenho certeza de que é isso que todos querem: 
fazer a Funed prosperar. Não tem nada melhor 
para um profissional do que ver o esforço dele 
revertido em bem-estar para a população. Da 
minha parte, eles podem esperar muito trabalho 
e olhares atentos para o que realmente importa: 
produtividade com qualidade, respeito e ética. 

Farmacêutico Vanderlei Machado ao lado do vice-presidente da Funed, Daniel Medrado
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GESTÃO

Se você conhece um estabelecimento que paga menos que o piso salarial ou tomou conhecimento 
de concurso público que ofereça salário indigno para farmacêutico, denuncie!  Saiba mais! 

ação coNtra 

salários 
iNdigNos
coNsegUe sUspeNder 
coNcUrso em JUrUaia

Após receber notificação do CRF/MG 
sobre os baixos salários oferecidos para 
farmacêutico no concurso aberto em 
Juruaia, a prefeitura da cidade, no Sul de 
Minas, resolveu suspender o edital. 

Em comunicado enviado ao CRF/MG, a 
prefeitura informou que o adiamento 
ocorreu “em virtude de modificações que 
se fizeram necessárias em decorrência 
de alterações legais”. 

A Advocacia-Geral do CRF/MG vai 
continuar acompanhando o andamento 
do concurso e está pronta para tomar as 
providências cabíveis junto aos órgãos 
competentes. O adiamento do processo 
seletivo em Juruaia foi a primeira resposta 
à Campanha contra Salários Indignos, 
lançada pelo CRF/MG em fevereiro para 
melhorar a remuneração e a valorização 
do farmacêutico.

Até o momento, foram recebidas 57 denúncias, 12 
das quais relacionadas a concursos públicos. Em 
todos esses casos, os Municípios foram notificados 
e o CRF/MG está aguardando o posicionamento 
dos Municípios para decidir se aciona ou não o 
Poder Judiciário para reivindicar melhores salários. 

Outras três denúncias se referem a estabeleci-
mentos farmacêuticos que pagam valores abaixo 
do piso salarial estabelecido pela Convenção 
Coletiva de Trabalho. Elas foram encaminhadas ao 
Sinfarmig e ao Ministério Público do Trabalho com 
um pedido de providências.

A maioria das denúncias, infelizmente, foram 
enviadas sem a comprovação necessária – 
documentos, mensagens de WhatsApp e outras 
informações concretas – para dar andamento 
ao processo. Os farmacêuticos foram orien-
tados a reestruturar a denúncia e encaminhá-la 
novamente para que a atuação seja mais assertiva.

Outra situação que extrapola a margem de 
atuação do CRF/MG são as denúncias relacio-
nadas a concursos públicos já realizados. Como os 
farmacêuticos já foram nomeados e empossados, 
concordando com os termos oferecidos pelo 
Município, infelizmente, 
o Conselho não pode 
interceder nesses casos. 

O CRF/MG coloca seu 
departamento jurídico à 
disposição para maiores 
esclarecimentos pelo 
email ag@crfmg.org.br.

57
denúncias

Campanha  já
recebeu

http://www.crfmg.org.br/site/Servicos/Denuncias
http://www.crfmg.org.br/farmacia-revista-digital/60/Diga-nao-aos-salarios-indignos
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Os farmacêuticos contam, desde o dia 12 de março, com um suporte online para esclarecimento 
de dúvidas no site do CRF/MG. O novo chat, chamado de Sistema de Atendimento ao Farma-
cêutico, foi implementado com o objetivo de melhorar o atendimento no Conselho, uma das 
maiores críticas da categoria à instituição. 

Com a nova ferramenta, o atendimento é feito instantaneamente por funcionários da sede e 
seções, durante todo o horário comercial. Para entrar no chat, basta informar nome, email e 
selecionar o setor desejado. 

O botão fica disponível no rodapé direito do 
site, em verde, para profissionais interessados 
em obter informações sobre os setores de 
Registro, Fiscalização e Financeiro, contem-
plando todas as áreas de atendimento ao 
público do CRF/MG.

“É muito importante garantir que a infor-
mação chegue corretamente ao farmacêutico. 
Antes, o profissional tinha dificuldade de falar 
conosco devido ao grande volume de ligações 
telefônicas. Como não conseguia, ele recorria 
ao email, que nem sempre era respondido 
rapidamente também por causa do excesso de 
demanda. Recebendo o farmacêutico direta-
mente pelo site, ganhamos em agilidade e 
praticidade”, esclareceu o gerente de Registro, 
farmacêutico Rodrigo Ribeiro. ...

GESTÃO

Novo sistema
de ateNdimeNto 
ao FarmacêUtico

http://www.crfmg.org.br/site/
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Agendamento eletrônico reduziu filas e esperas
A primeira iniciativa da gestão 2018/2019 de resolver os antigos 
problemas de atendimento ocorreu em fevereiro, com a implan-
tação do agendamento eletrônico. Desde o dia 21 de fevereiro, 
profissionais em busca de registro junto ao CRF/MG passaram a 
ter a oportunidade de agendar a inscrição pelo site, no dia e hora 
desejados, evitando filas e esperas na recepção do Conselho, na 
sede e seções. 

Segundo Rodrigo Ribeiro, que é gerente do setor de Registro há 
4 anos, as mudanças no atendimento tiveram impacto positivo 
no ritmo de trabalho da equipe. “Apesar do momento de grande 
demanda em março e abril, período de renovação de Certidão 
de Regularidade, os trabalhos fluíram bem melhor se comparado 
com os outros anos. Tenho certeza que é por causa dessas 
novidades no atendimento, que estão otimizando bastante o 
nosso trabalho”, pontuou. 

GESTÃO

http://www.crfmg.org.br/aos/aos00.php
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Os presidentes de conselhos de fiscalização 
profissional da área da saúde de Minas 
Gerais lançaram um Fórum Permanente para 
discutir pautas comuns e encontrar soluções 
conjuntas para problemas que afligem as 
profissões da saúde. 

A primeira reunião ocorreu no dia 5 de abril, 
com o lançamento de um manifesto em que 
os integrantes assumiram o “compromisso 
de construir, de forma coletiva e democrática, 
um espaço político de caráter apartidário, 
permanente e aberto, tendo em vista o mais 
elevado interesse público, os princípios norte-
adores da administração pública e os objetivos 
institucionais comuns” a todos os conselhos 
participantes. 

coNselhos de Fiscalização
Na área da saúde se UNem para 
lUtar por obJetivos comUNs

A primeira pauta debatida conjuntamente foi o 
Ensino a Distância na área da saúde. Os presi-
dentes de todos os conselhos foram unânimes 
em afirmar que o EaD é extremamente preju-
dicial à formação dos profissionais que lidam 
com a saúde, colocando em risco não só o 
bem-estar da população, mas também a valori-
zação dos profissionais perante a sociedade. 

Eles gravaram um vídeo, por iniciativa do 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (Crefito-4), em que denunciam a 
gravidade do ensino a distância na saúde. 

GESTÃO

https://www.youtube.com/watch?v=o62Wq7YywSs
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As condições especiais exclusivas para farma-
cêuticos na aquisição de bens e serviços estão 
de volta. O Profarminas, programa de benefícios 
do CRF/MG criado em 2013, foi reativado no dia 
27 de março, com novos parceiros e descontos 
melhores para todos os profissionais regular-
mente inscritos no Conselho. 

O Programa estava sem divulgação desde 20 
de abril de 2017, quando havia sido enviado o 
último boletim eletrônico sobre o tema. Depois 
desse período, também não houve nenhuma 
divulgação nas redes sociais do Conselho, o 
que prejudicou o acesso dos farmacêuticos 
aos benefícios. ...

GESTÃO

proFarmiNas:
mais vaNtageNs

para o FarmacêUtico
O programa de benefícios ao farmacêutico 

voltou à ativa e está ainda melhor

Atualmente, o Profarminas conta com 
18 parcerias, cujas vantagens foram 
negociadas com cada parceiro e incluem 
descontos em cursos de especialização, 
plano de saúde, clube de turismo, compra 
de eletrônicos e outros bens de consumo. 
Todos os benefícios estão divulgados no 
site do programa, devendo a compra de 
bens e serviços ser tratada diretamente 
com as empresas parceiras.

Para se tornar um parceiro do CRF/MG, 
a empresa deve cumprir a uma série de 
requisitos preestabelecidos e oferecer uma 
contrapartida em descontos ou benefícios 

http://www.crfmg.org.br/profarminas/
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Para receber sempre as informações e ficar por 
dentro de todos os descontos, o profissional deve 
fazer um cadastro prévio no site do programa, 
aceitando os “Termos e Condições Gerais de 
Participação”. Esse cadastro permite o envio das 
novidades por e-mail com atualizações de novos 
parceiros e benefícios.

Os farmacêuticos também podem contribuir 
para deixar o Profarminas ainda mais completo, 
indicando possíveis novos parceiros.  Basta 
informar o nome e o ramo de atuação da empresa, 
além do contato (telefone, email, pessoa respon-
sável). A empresa será avaliada pelo departamento 
jurídico do CRF/MG e incluída no programa quando 
de acordo com os critérios do programa. Todos 
os convênios estão disponibilizados no Portal da 
Transparência. 

que beneficie realmente o profissional 
farmacêutico. A contrapartida oferecida 
pelo Conselho é a divulgação periódica das 
parcerias por meio de boletim eletrônico e 
redes sociais, favorecendo os farmacêuticos 
e as empresas participantes. 

GESTÃO

Receba notícias 
do CRF/MG 

também por SMS!
Mantenha seus dados atualizados na área de acesso restrito do site.

http://www.crfmg.org.br/profarminas/
http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/
http://www.crfmg.org.br/profarminas/Contatos
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FARMÁCIA
EM DEBATE

FarmacêUticos 
dizem Não ao 
desmoNte do sUs
O CRF/MG divulgou, no dia 20 de abril, um 
manifesto de repúdio às medidas que visam 
minar o SUS. No documento, divulgado para 
toda a categoria por meio de newsletter e pelas 
redes sociais, o Conselho defendeu veemen-
temente que não é necessário criar um novo 
modelo de sistema de saúde, e, sim, fortalecer 
e fazer cumprir as diretrizes nacionais do SUS. 

Entendemos que qualquer proposta feita com 
a intenção de enfraquecer o SUS vai preju-
dicar fortemente os direitos constitucionais 
da população no que se refere à saúde. O 
manifesto ressalta que o SUS é um patri-
mônio do povo brasileiro conquistado a duras 
penas e graças a ele milhares de pessoas têm 
acesso gratuito à saúde, muitas vezes com 
qualidade superior do que a oferecida por 
serviços privados. Não por acaso, o SUS é uma 
das maiores referências mundiais de saúde 
pública integral, da qual depende uma maioria 
esmagadora da população. 

Embora ainda haja inúmeros e complexos 
desafios a serem superados para garantir a 
acessibilidade preconizada pelo SUS, muito 
mais pode ser alcançado com verdadeira 

vontade política e com empenho de pessoas 
preparadas para atuar nesse grandioso projeto. 

Deixar o SUS apenas para procedimentos 
complexos e de alto custo, como tem sugerido 
a Federação Brasileira de Planos de Saúde 
(Febraplan), é contrariar a principal vocação do 
Sistema: a de promoção da saúde e prevenção 
de doenças. O SUS precisa ser fortalecido na 
assistência e na prevenção, evitando inter-
nações e procedimentos cirúrgicos.

Ao transferir para estados e municípios 
a responsabilidade de decidir em quais 
programas e serviços de saúde investir, o 
Governo Federal se isenta da difícil tarefa de 
exigir o cumprimento de todas as ações preco-
nizadas no SUS, que dependem do empenho 
integral das três esferas do Executivo. 

Ao contrário do que vem sendo proposto e 
encontrado acolhida pelo Governo Federal, 
precisamos de medidas que fortaleçam o SUS 
e o tornem ainda mais eficiente. O CRF/MG se 
apresenta como um defensor do Sistema e, 
juntamente com os farmacêuticos que atuam 
na rede pública, se coloca à disposição para 
atuar nesse sentido. 
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Já está sob análise da Justiça Federal o pedido 
de liminar impetrado pelo CRF/MG para impedir 
a abertura de cursos superiores de Farmácia na 
modalidade 100% a distância. A ação civil pública 
do Conselho alerta para o risco de precarização 
do ensino superior em saúde com a Portaria 
nº11, do Ministério da Educação, publicada em 
20 de junho de 2017.

A Portaria estabelece normas para o creden-
ciamento de instituições e a oferta de cursos 
superiores a distância, permitindo, ainda, que 
as instituições de educação superior possam 
ofertar cursos por EaD mesmo sem ter creden-
ciamento para ministrar cursos presenciais na 
área. Além disso, passa a não ser mais neces-
sária a aprovação prévia do MEC para abertura 
dos pólos EaD.

O Juiz Federal Flávio Ayres dos Santos Pereira, 
da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas 
Gerais (SJMG), determinou o envio da Ação para 
a União e para o Ministério Público Federal, 
pedindo que também se manifestem a respeito 
dos argumentos apresentados pelo CRF/MG. 

O Conselho manifesta sua preocupação 
com a qualidade da formação dos futuros 
profissionais da saúde, em especial os 
farmacêuticos, e, consequentemente, 
com a qualidade do serviço prestado à 
população. 

A Ação Civil Pública afirma que “para o 
estudante consumidor é vendida a ilusão 
de que as tecnologias irão transpor 
barreiras presenciais, todavia, não é 
possível uma formação superior digna na 
área da saúde, principalmente, na área 
farmacêutica, sem a presença do aluno 
em classe e em laboratório para permear 
o entendimento do assunto tratado.”

O CRF/MG lembra que a Normativa nº 40, 
de 12 de dezembro de 2007, permitia que 
as graduações para formação de farma-
cêuticos já oferecessem 20% da carga 
horária na modalidade EaD, e que liberar 
esse limite é uma afronta à formação do 
profissional e ao seu direito de ter uma 
educação de qualidade.  

FARMÁCIA
EM DEBATE

ead em saúde Na mira

FARMÁCIA
EM DEBATE

...

CRF/MG ajuíza Ação Civil Pública pedindo a 
suspensão da Portaria do Ministério da Educação 

que autoriza a oferta de cursos superiores a 
distância, inclusive o de Farmácia

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=66431-portaria-normativa-11-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=66431-portaria-normativa-11-pdf&category_slug=maio-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16763-port-norm-040-2007-seres&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16763-port-norm-040-2007-seres&Itemid=30192
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Reitera, ainda, que as profissões da saúde pressupõem atendimento direto ao paciente, ofere-
cendo risco à saúde da população se os profissionais não tiverem esse contato o quanto antes 
na formação. 

Por fim, salienta que a modalidade em EaD, no formato proposto pela Portaria, torna-se uma 
contradição, pois, na medida em que não assegura quesitos fundamentais para o processo de 
formação na área da saúde, torna-se um problema que deve se enfrentado dentro dos preceitos 
éticos. “A vida humana é prioridade e deve estar acima de qualquer outro interesse”, afirma o 
documento. 

FARMÁCIA
EM DEBATE

Projeto de lei
Com o objetivo de buscar outras frentes para impedir a abertura de cursos de graduação 100% 
a distância em saúde, o CRF/MG recorreu também ao deputado estadual Ivair Nogueira, que se 
comprometeu a propor um Projeto de Lei que proíba o EaD em saúde em Minas Gerais. 

O parlamentar se mostrou sensível à causa e convocou uma audiência pública da Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnologia para debater a expansão de cursos de graduação superior na 
modalidade a distância. O evento será realizado no dia 22 de maio, às 14h30, na Assembléia 
Legislativa e é aberto para a participação de todos os interessados.  

aUdiênCia PúbliCa Sobre o ead em Saúde
22 de maio | 14h30 | assembléia legislativa

PartiCiPe!

Diretores Alisson Brandão e Adriana Tupynambá sensibilizaram o deputado Ivair Nogueira
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O que muda no mercado farmacêutico após a Reforma Trabalhista? As mudanças reais na prática 
e no dia a dia na empresa geram dúvidas recorrentes entre os profissionais.

Com o objetivo de esclarecer os principais pontos da nova legislação, no dia 11 de abril, o CRF/
MG e o Sinfarmig se uniram para conduzir um debate online sobre o tema. O encontro foi trans-
mitido ao vivo pelo Facebook com a participação em tempo real dos usuários, que enviaram suas 
dúvidas para serem respondidas durante a discussão.

debatem as mudanças no mercado 
farmacêutico após reforma trabalhista

rilke novato Públio
_Diretor do Sinfarmig

“Infelizmente a Reforma Trabalhista está 
trazendo, nesse momento, prejuízos para aquilo 
que tínhamos conquistado até então. Ela afeta 
diretamente a categoria dos farmacêuticos, 
pois mais de 85% da categoria é empregada 
e mais de 70% está atuando na rede em que 
mais emprega: farmácias e drogarias. É de 
se preocupar, já que a medida que a reforma 
está sendo implementada, estamos perdendo 
direitos.”

Júnia lelis
_Diretora do Sinfarmig

“Após a Reforma Trabalhista, foram mais de 100 
alterações na CLT, todas prejudiciais ao traba-
lhador. Uma delas fala da homologação, que será 
feita com o advogado da empresa. Na hora em que 
o trabalhador está mais precisando de ajuda, ele 
ficará desamparado. Na experiência do Sindicato, 
geralmente os cálculos realizados são diferentes dos 
entregues pela empresa. Sempre pelo Sinfarmig, o 
valor é maior. Nós não cobramos para fazer confe-
rência e homologação.”

FARMÁCIA
EM DEBATE

...

crF/mg e siNFarmig 

http://www.sinfarmig.org.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
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luciano marcos Silva
_Assessor jurídico do Sinfarmig

“Tivemos nos primeiros momentos da nova Reforma 
Trabalhista iniciativas de algumas empresas que 
demitiram os seus empregados e contrataram 
autônomos. Caso ocorram essas violações, o Ministério 
Público entende que ele tem que ter uma atuação firme, 
nessa questão de precarização do trabalho. O artigo 
nono diz que qualquer contratação ou situação que 
venha a prejudicar o empregado, é nula.”

bedsen rocha
_Assessor de diretoria do CRF/MG

“A figura do sindicato é fundamental neste 
momento de mudanças nas leis. Por mais que o 
empregado tenha uma noção dos seus direitos, 
os cálculos trabalhistas são muito complexos. 
É importante um olhar técnico e cientifico 
que veja a veracidade. O empregado pode se 
posicionar, reivindicar, mas ele não detém o 
poder de decisão. Aí entra a figura do Sindicato. 
Se posicionar é uma construção diária e isso 
vem junto do respeito, mas o empregado se 
torna vulnerável, isso é fato”.

debate oNliNe sobre 
proFiciêNcia FarmacêUtica

Com o intuito de promover a exposição de ideias e tirar dúvidas a respeito da Consulta Pública nº 
01/2018 do CFF sobre o teste de proficiência em farmácia, o CRF/MG promoveu um debate online 
transmitido ao vivo pelo Facebook no dia 6 de março. Na ocasião, representantes de entidades 
farmacêuticas, professores e alunos foram convidados para discutir seus pontos de vista sobre o 
tema enquanto, em tempo real, respondiam perguntas deixadas nos comentários a transmissão. 

FARMÁCIA
EM DEBATE

FARMÁCIA REVISTA DIGITAL Nº 61 - MARÇO / ABRIL 2018
http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/61/CRF-MG-e-Sinfarmig-debatem-as-mudancas-no-mercado-farmaceutico-apos-Reforma-Trabalhista

https://youtu.be/imaZyS0rEeE
http://www.cff.org.br/pagina.php?id=815&menu=182&titulo=CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N%C2%BA+01%2F2018+EXAME+DE+PROFICI%C3%8ANCIA+
http://www.cff.org.br/pagina.php?id=815&menu=182&titulo=CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N%C2%BA+01%2F2018+EXAME+DE+PROFICI%C3%8ANCIA+
https://youtu.be/3v5CyIW6a_g
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precarização do 
trabalho à vista*

A primeira reunião de negociação coletiva 
entre o Sinfarmig e o Sincofarma para tratar 
da Convenção Coletiva de Trabalho de 2018 
mais se assemelhou a um show de horrores, 
segundo relatado pelos dirigentes do sindicato 
dos farmacêuticos. Além de ignorar a pauta 
de progressão de direitos apresentada pelo 
Sinfarmig, o Sincofarma apresentou novas 
propostas, entre as quais estão a divisão de 
férias em até 12 vezes. 

O departamento jurídico do Sinfarmig consi-
derou a pauta patronal como o maior retrocesso 
já visto na história das mesas de negociação 
do Sindicato e resolveu disponibilizar a série 
de propostas detalhadas para todos os farma-
cêuticos. Para tanto, basta fazer a solicitação 
pelo email sinfarmig@sinfarmig.org.br.

Para evitar que essas propostas sigam 
adiante, não só na área de dispensação, mas 
também em todas as outras de atuação farma-
cêutica, é importante fortalecer o Sinfarmig e 
comparecer às assembléias convocadas pelo 
Sindicato. 

Sincofarma propõe pauta semelhante a regime de escravidão 
para farmacêuticos que atuam em farmácias e drogarias

* Com informações do Sinfarmig 

Conheça algumas 
propostas apresentadas 
pelo Sincofarma:
• Parcelamento das férias 
em até 12 vezes

• Lei do Aviso Prévio favorecendo 
somente o empregador

• Mudança no repouso semanal, com 
o farmacêutico trabalhando 
todos os domingos do mês

• Implantação do 
trabalho intermitente, 
em que o farmacêutico 
fica à disposição 
da empresa, 
mas só recebe 
pelas horas 
trabalhadas

• Mudança 
na jornada 
de trabalho

FARMÁCIA
EM DEBATE

siNdicalize-se e aJUde a evitar esses retrocessos!

http://www.sinfarmig.org.br/como-funciona.html
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Professores universitários e representantes 
dos Conselhos de Farmácia de todo o Brasil 
participaram do Encontro Nacional para a 
Elaboração das Estratégias de Implantação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do 
Curso de Graduação em Farmácia, realizado 
em Brasília, nos dias 19 e 20 de abril. 

Foram debatidas estratégias que auxiliarão 
as entidades de ensino superior públicas e 
privadas a implementarem as novas DCNs, 
que devem entrar em vigor, obrigatoriamente, 
até outubro de 2018. 

Especialistas apresentaram aspectos técnicos 
e pedagógicos para a adequação ao modelo 
de ensino por competências, com relato de 
experiências exitosas de instituições públicas 
e privadas. A interdisciplinaridade, as metodo-
logias ativas, os estágios e as avaliações 
também estiveram em pauta. 

No Encontro, surgiram as propostas de desenvolvimento de projeto de formação de precep-
tores, acreditação de cursos e elaboração de um documento de orientação a todas as 
instituições de ensino. 

Para fortalecer o debate em Minas Gerais, o CRF/MG já deu início à organização de um Fórum 
aberto a todas as instituições de ensino superior em Farmácia para implementar e adequar 
todas essas novidades à realidade do Estado. O evento será em Belo Horizonte, provavel-
mente em junho. 

Minas Gerais foi representada no encontro 
por professores no curso de Farmácia 

de várias regiões do Estado

FARMÁCIA
EM DEBATE

Um novo
currículo a caminho
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ESPECIAL

...

O brilho nos olhos, os abraços apertados, as gargalhadas correndo soltas. O aniversário da 
centenária Escola de Farmácia da Universidade Federal de Farmácia é sempre assim: entre 
lágrimas de emoção e o carinho que rompe os anos, o orgulho de pertencer à família dos 
farmacêuticos formados em Ouro Preto. 

No dia 4 de abril de 2018, a Escola de Farmácia completou 179 anos. A comemoração ocorreu 
entre os dias 6 e 8 de abril, com a homenagem aos alunos que completaram 60, 55, 50, 45, 40, 35, 
30, 25, 20, 15, 10 e 5 anos de formados. Muitos estavam acompanhados de suas famílias, igual-
mente orgulhosas pela trajetória profissional iniciada no berço da Farmácia na América Latina. 

O bom filho à casa torna 
Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro 

Preto completa 179 anos e homenageia ex-alunos

O farmacêutico José Pedro Egreja foi um dos homenageados 
pelo seu aniversário de 67 anos de formado
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ESPECIAL

A reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, 
Cláudia Aparecida Marliére de Lima, reiterou a 
vocação da instituição na formação de farma-
cêuticos brilhantes. “Os farmacêuticos que aqui 
se formaram tiveram papel importantíssimo no 
combate das epidemias que assolaram o Brasil nos 
séculos XVIII e XIX. Estamos comemorando 179 
anos de atividades ininterruptas, o que demonstra 
o quão forte e sólida é essa instituição pública.

”Na Escola de Farmácia da UFOP, tradição e moder-
nidade caminham lado a lado. Se no passado ela foi 
celeiro da profissão no Brasil, hoje, ela se mantém 
entre os 5 melhores cursos de Farmácia do Brasil, 
tendo quase 100% do seu corpo docente formado 
por doutores. 

A presidente Yula Merola, que repre-
sentou o CRF/MG na solenidade, 
também enalteceu a instituição. “O 
Conselho de Farmácia de Minas Gerais, 
com os seus 56 anos de história, tem 
muito a aprender com os profissionais 
que saíram daqui, alguns dos quais 
completando 60 anos como farma-
cêuticos, e com a jovem guarda que 
vem surgindo disposta a superar 
cada desafio imposto hoje à nossa 
profissão”, afirmou. 

Além dos ex-alunos homenageados 
pelos seus aniversários de formatura, 
três farmacêuticos, em especial, foram 
agraciados com a Medalha da Escola de 
Farmácia: Josiane Monteiro Bastos de 
Oliveira, Luiz Carlos Junior Alcântara e 
o ex-presidente do CRF/MG, Vanderlei 
Machado. 

Em nome dos homenageados, Vanderlei 
Machado falou da emoção de fazer 
parte da família de farmacêuticos da 
UFOP. “Todos nós que recebemos uma ...Presidente Yula Merola reiterou o orgulho de 

representar o CRF/MG na solenidade
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ESPECIAL

Presidente do Sinfarmig 
recebe Medalha da 
Inconfidência
O farmacêutico Rilke Novato Público, 
presidente do Sinfarmig e superin-
tendente de Vigilância Sanitária da 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais, recebeu das mãos do gover-
nador Fernando Pimentel a Medalha da 
Inconfidência. A homenagem ocorreu 
no dia 21 de abril, no Centro de Artes e 
Convenções da Universidade Federal de 
Ouro Preto. A medalha é a maior honraria 
concedida pelo Estado de Minas Gerais 
a personalidades e instituições que 
contribuíram para o desenvolvimento 
do Estado e do Brasil.

Vanderlei Machado foi um dos homenageados 
com a Medalha da Escola de Farmácia

homenagem desta grandeza, habituados ao 
serviço e afeiçoados às nobres causas, não 
vemos importantes realizações em nosso 
cotidiano. Mas quando somos reconhecidos 
pela nossa centenária Escola, através de sua 
Diretoria, é causa de muito orgulho para 
todos nós, homenageados.”

Ao fim do evento, os amigos se despediram 
já marcando o próximo encontro, que será 
ainda mais especial com a comemoração dos 
180 anos da Escola, evento a ser realizado 
com o carinho e empenho de sempre pela 
Associação dos Ex-Alunos da Escola de 
Farmácia.  
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A publicidade destinada aos medicamentos 
de venda sob prescrição médica só podem 
ser dirigidas aos profissionais prescritores e 
dispensadores, ficando restrita aos meios de 
comunicação destinados exclusivamente aos 
profissionais de saúde habilitados a prescrever 
ou dispensar tais produtos. 

Também, de acordo com a Resolução, não é 
permitida a propaganda de medicamentos 
manipulados por serem produzidos de forma 
personalizada, através de receita médica. A 
propaganda ou publicidade de medicamentos 
sob controle especial, sujeitos à venda sob 
prescrição médica, com notificação ou retenção 
de receita, somente pode ser efetuada em 
revistas de conteúdo exclusivamente médico, 
referentes a patologias e medicamentos, 
dirigidas direta e unicamente a profissionais de 
saúde habilitados a prescrever e/ou dispensar 
medicamentos. 

A distribuição de amostras grátis de medica-
mentos somente pode ser feita pelas 
empresas aos profissionais prescritores em 
ambulatórios, hospitais, consultórios médicos 
e odontológicos. O descumprimento à RDC 
configura infração sanitária prevista na Lei 
6437/77 e prevê sanções éticas. 

Cabe ao farmacêutico dar baixa na 
responsabilidade técnica?

Sim. De acordo com o Código de Ética da 
Profissão Farmacêutica, Resolução 596/14, é 
dever do farmacêutico comunicar ao CRF/MG, 
em cinco dias, o encerramento de seu vínculo 
profissional de qualquer natureza, indepen-
dentemente de retenção de documentos 
pelo empregador. É proibido ao farma-
cêutico: permitir a utilização de seu nome 
por qualquer estabelecimento ou instituição 
onde não exerça pessoal e efetivamente sua 
função. O não cumprimento das disposições 
acima mencionadas constitui infração ética, 
portanto, passível de instauração de Processo 
Disciplinar Ético.

Propaganda de medicamentos

A RDC 96/2008 dispõe sobre propaganda, 
publicidade e informação na divulgação ou 
promoção comercial de medicamentos. De 
acordo com a norma, é vedado estimular e/ou 
induzir o uso indiscriminado destes produtos. A 
propaganda ou publicidade de medicamentos 
isentos de prescrição é permitida e deve 
veicular advertência relacionada à substância 
ativa do medicamento. 

EM DIA COM 
A FISCALIZAÇÃO

o CrF/mG publica, a cada edição da Farmácia revista digital, 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.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=99&data=25/03/2014
http://www.anvisa.gov.br/propaganda/rdc/rdc_96_2008_consolidada.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/lEis/L6437.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/lEis/L6437.htm
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Capacitação sobre assuntos regulatórios
A farmacêutica Roberta Pessoa Simões ministrou 
palestra de tema “Assuntos Regulatórios: O Pós-Registro 
de Medicamentos e a RDC 73/16”, no dia 27 de março, em 
Belo Horizonte. A capacitação, em parceria com o IPOG 
(Instituto de Pós-Graduação e Graduação), abordou 
a RDC 73/2016 e as mudanças pós-registro e cancela-
mentos de registro de medicamentos com princípios 
ativos sintéticos e semissintéticos importantes. 

Capacitação em atenção Farmacêutica em oncologia
No dia 9 de março, o CRF/MG, em parceria com o ICTQ, promoveu 
a capacitação sobre “Atenção Farmacêutica para Pacientes 
Oncológicos”, em Belo Horizonte. 

A palestra contou com a farmacêutica Cláudia Lara como pales-
trante, abordando aspectos referentes à central de preparo 
de quimioterapia antineoplásica e legislações vigentes sobre a 
Equipe Multidisciplinar em Terapia Antineoplásica (EMTA). 

CAPACITAÇÕES

...

Giro DE capacitaçõES
março

Capacitação em estética
Também em parceria com o ICTQ, os farmacêuticos puderam 
expandir seus conhecimentos com a capacitação “Como iniciar 
a carreira em Estética”, realizada no dia 9 de março. O evento, 
que aconteceu na sede do CRF/MG em Belo Horizonte, foi minis-
trado pelo farmacêutico Mateus Alves dos Reis, que discutiu os 
primeiros passos para começar nessa área, debatendo aspectos 
mercadológicos e cases de sucesso. 

http://www.ictq.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=aHafBB6t-lI&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=sf4zknaY3PM
https://www.youtube.com/watch?v=NU8tn89car8
https://www.ipog.edu.br/home
https://www20.anvisa.gov.br/coifa/pdf/rdc73.pdf
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Curso de auriculopuntura e auriculoterapia
A cidade de Uberaba recebeu o curso de “Auriculopuntura e Auricu-
loterapia – Auriculataping” nos dias 17, 18 e 19 de abril, em parceria 
do CRF/MG com a Universidade de Uberaba e o Hospital Universitário 
Mário Palmério. O curso teve como objetivo promover o desenvolvi-
mento de habilidades e competências para a aplicação da prática em 
Auriculoterapia de forma teórica, prática e ambulatorial. 

Capacitação em atenção Farmacêutica aplicada às doenças Crônicas não transmissíveis
Montes Claros foi sede da capacitação sobre “Atenção Farmacêutica 
Aplicada às Doenças Crônicas Não Transmissíveis”, no dia 13 de abril. Em 
parceria com as Faculdades Santo Agostinho, a palestra foi ministrada 
pelo farmacêutico Tarcísio Liberato e explicou aspectos conceituais e 
históricos da Farmácia Clínica e do Cuidado Farmacêutico, farmacote-
rapia da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), farmacoterapia da Asma 
Crônica e nas crises e farmacoterapia do Diabetes Mellitus. 

Capacitação sobre aplicação de vacinas
No dia 12 de abril, Poços de Caldas recebeu a palestra “Dispensação e 
aplicação de vacinas nas drogarias e farmácias”, parceria do CRF/MG 
com a Faculdade Pitágoras Poços de Caldas/MG e Prefeitura Municipal 
de Poços Caldas (Vigilância Sanitária). A palestra, ministrada pela farma-
cêutica Juliana de Castro e a enfermeira Lucelene Silva, abordou aspectos 

referentes as publicações da Lei nº 13.021/14, que autoriza a vacinação em farmácias, e da RDC Anvisa nº 
197/2017, que define os requisitos para funcionamento de serviços de vacinação humana no país. 

Capacitação em atenção Farmacêutica para Pacientes Psiquiátricos
No dia 13 de abril, o CRF/MG, em parceria com o ICTQ, promoveu 
a capacitação sobre “Atenção Farmacêutica para Pacientes Psiquiá-
tricos”, em Belo Horizonte. A palestra, ministrada pela farmacêutica 
Stael Maria Costa, tratou da Política Nacional de Saúde Mental e 
Inserção do Farmacêutico na Equipe multiprofissional, além de 
discutir as doenças psiquiátricas. 

CAPACITAÇÕES

abril

...

http://www.faculdadepitagoras.com.br/Paginas/home.aspx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13021.htm
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_197_2015_.pdf/44ed78c4-1293-48f9-89f4-b89ad64cb27f
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_197_2015_.pdf/44ed78c4-1293-48f9-89f4-b89ad64cb27f
https://www.youtube.com/watch?v=1SUZUIFAwFE
http://www.ictq.com.br/
https://www.unifsa.com.br/
http://www.uniube.br/
http://mphu.uniube.br/
http://mphu.uniube.br/
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Capacitação em Gestão 
Dia 20 de abril, Passos recebeu a capacitação sobre “Líder e 
Gestor Farmacêutico: os novos desafios da assistência farma-
cêutica”. A palestra, em parceria com a Superintendência Regional 
de Saúde de Passos, foi ministrada pelo psicólogo e coach Bedsen 
Rocha, visando potencializar habilidades e desenvolvê-las como 
líder, através da autoliderança da própria vida e carreira. Além 
de proporcionar esclarecimentos de dúvidas sobre a assistência 
farmacêutica e o papel da fiscalização do CRF/MG. 

CAPACITAÇÕES

Capacitação em Farmácia estética
Belo Horizonte recebeu a capacitação a “Farmácia Estética: desafios 
e perspectivas” no dia 27 de abril. A palestra, ministrada por Agni 
Salobreña, abordou os temas: “O que é a Farmácia Estética?”, “A 
prática profissional do Farmacêutico Especialista em Estética”, 
“Como se tornar um Farmacêutico Esteta” e “Abrindo meu consul-
tório, centro ou clínica de estética”. 

No dia 2 de março, o CRF/MG, representado pela assessora 
técnica farmacêutica Danúbia Salviano, foi convidado pelo 
D.A. de Farmácia da UFMG para explicar aos calouros do 
curso o papel do Conselho para a profissão. A palestra fez 
parte do projeto CRF Jovem, que busca aproximar a entidade 
dos acadêmicos com capacitações. 

Também em março, no dia 22, faculdade de Farmácia da 
UFOP recebeu o CRF Jovem para a recepção dos calouros. A 
assessora técnica do CRF/MG, Danúbia Salviano, e o assessor 
de diretoria, Gabriel Barbosa, realizaram palestra sobre as 
atribuições do Conselho e a profissão farmacêutica. 

crF JoVEM

http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
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RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

Em março, as doações arrecadadas 
nas capacitações foram fraldas 
geriátricas. Os lares de idosos, 
Padre João de Oliveira Lima e Padre 
Vicente Cornélio Borges, receberam 
cerca de 70 pacotes, entregues pela 
farmacêutica Núbia Novais Peixoto, 
da Drogaria Avenida de Caeté. A 
farmacêutica fiscal do CRF/MG, 
Andrea Guerra, também realizou a 
entrega de fraldas geriátricas, para o 
Lar Vicentino São José de Nova Era, 
completando a corrente do bem. 

No mês de abril, foram ajudadas duas instituições 
sociais com as doações realizadas nos eventos do 
CRF/MG: a Casa de Apoio Bem Viver, que recebeu 
mais de 30 fraldas geriátricas, e a Casa de Apoio a 
Pessoas com Câncer (CAPEC), que foi contemplada 
com kits de higiene pessoal (69 pastas de dente, 
65 sabonetes, 73 escovas de dente e 1 fio dental)

Conhece uma instituição ou projeto social para receber as doações em
sua cidade? envie o contato para o e-mail comunicacao@crfmg.org.br

solidariedade 
também é nossa 
especialidade
o farmacêutico tem na essência de sua atuação 
a promoção à saúde e a qualidade de vida da 
população. Como extensão desse cuidado, o 
CrF/mG, desde 2008, tem colaborado para a 
manutenção de projetos sociais e organizações 
filantrópicas em diversas regiões de Minas 
Gerais, através da arrecadação de doações 
nos eventos realizados pelo Conselho
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Resolução CFF 654/2018. As vacinas que não 
fazem parte do calendário oficial do Programa 
Nacional de Imunização devem ser adminis-
tradas somente sob prescrição médica. 

A Nota também informa que a aplicação de 
vacinas praticada fora do estabelecimento a um 
público específico de forma esporádica só pode 
ser realizada se o estabelecimento for licen-
ciado pela Vigilância Sanitária local. Nesse caso, 
o farmacêutico deverá comunicar o CRF de sua 
jurisdição a data, local e período de realização, 
conforme determina a RDC 657/2018.

aspectos legais
Vale ressaltar que a autorização para as 
farmácias e drogarias oferecerem vacinas que 
atendam o perfil epidemiológico de sua região 
demográfica está prevista na Lei 13.021/2014. 
Antes disso, a RDC 44/2009 já dispunha sobre 
as Boas Práticas Farmacêuticas para o controle 
sanitário do funcionamento, da dispensação e 
da comercialização de produtos e da prestação 
de serviços farmacêuticos em farmácias 
e drogarias. O que a RDC 197/2017 fez foi 
estabelecer os requisitos mínimos para o funcio-
namento dos serviços de vacinação humana. 
Ou seja,  apenas regulamentou as autorizações 
que já haviam sido cedidas anos antes. 

Desde que a ANVISA publicou a RDC 197/2017, 
que apresenta os requisitos mínimos para 
o funcionamento dos serviços de vacinação 
humana, várias dúvidas surgiram nos profis-
sionais farmacêuticos e proprietários de 
farmácias e drogarias.

Para facilitar a interpretação da Resolução e 
a atuação das Vigilâncias Sanitárias, a ANVISA 
divulgou a Nota Técnica GRECS-GGTES nº 
01/2018, documento de 16 páginas que 
apresenta respostas para os principais questio-
namentos que surgiram desde dezembro de 
2017, quando a RDC entrou em vigor. 

A Nota Técnica esclarece que a sala de vacinação 
pode ser a mesma mencionada como sala 
de imunização na RDC 50/02, com dimensão 
mínima de 6m2. Segundo a Nota, o local deve 
dispor de condições adequadas de ventilação 
para a realização do serviço de imunização.

A vacinação pode ser realizada no ambiente 
destinado à realização dos serviços farmacêu-
ticos em farmácias e drogarias, desde que as 
exigências sanitárias previstas na RDC 44/2009, 
RDC 197/2017 e RDC 50/02 sejam seguidas. 

A aplicação de vacinas pode ser feita por 
qualquer profissional legalmente habilitado 
para esta prática, não sendo exclusividade do 
Responsável Técnico, conforme determina a 

Nota técnica 
da anvisa
esclarece sobre aplicação de vacinas

FIQUE DE OLHO

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_197_2015_.pdf/44ed78c4-1293-48f9-89f4-b89ad64cb27f
http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=4170743&_101_type=document
http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=4170743&_101_type=document
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/2002/50_02rdc.pdf
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/rdc-44-2009
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_197_2015_.pdf/44ed78c4-1293-48f9-89f4-b89ad64cb27f
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/2002/50_02rdc.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/02/2018&jornal=515&pagina=78&totalArquivos=86
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/02/2018&jornal=515&pagina=78&totalArquivos=86
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/rdc-44-2009
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_197_2015_.pdf/44ed78c4-1293-48f9-89f4-b89ad64cb27f
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esclarecimento sobre a atuação 
do farmacêutico na estética
Conselho Federal de Medicina conseguiu liminar 
suspendendo a Resolução CFF 573/2013, mas as 

Resoluções CFF 616/2015 e 645/2017 continuam em vigor
Os farmacêuticos que atuam em estética foram surpreendidos, no dia 20 de abril, com a liminar 
concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspendendo a Resolução 573/2013, do 
Conselho Federal de Farmácia. 

Esta Resolução, que está temporariamente suspensa, reconhece a saúde estética como área de 
atuação farmacêutica e autoriza o profissional a ser o responsável técnico por estabelecimentos 
nos quais se utilizam técnicas e recursos terapêuticos para fins estéticos, desde que não haja 
prática de intervenção de cirurgia plástica. 

O departamento jurídico do Conselho Federal de Farmácia já está estudando medidas para tentar 
reverter a situação. Mas, esclarece que a liminar trata exclusivamente da Resolução 573/2013 e 
não se aplica às outras duas, 616/2015 e 645/2017, que também autorizam o exercício profissional 
farmacêutico na estética.

Procedimentos que os farmacêuticos 
estão impedidos temporariamente 
de oferecer (previstos na resolução 
573/2013, alvo da liminar):

• Cosmetoterapia
• Eletroterapia
• Iontoforese
• Laserterapia
• Luz Intensa Pulsada
• Peelings químicos e mecânicos
• Radiofrequência estética
• Sonoforese

Isso significa que os farmacêuticos 
podem continuar atuando nos 
seguintes procedimentos:

• Toxina Botulínica
• Preenchimentos Dérmicos
• Carboxiterapia
• Intradermoterapia/Mesoterapia
• Agulhamento e Microagulhamento 
Estético
• Criolipólise
• Fio lifting de autosustentação
• Laserterapia Ablativa

FIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHO

http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/573.pdf
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
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A ANVISA está com duas consultas 
públicas abertas para contribuições 
dos profissionais de saúde, todas 
de interesse do farmacêutico. Elas 
ficam disponíveis até o dia 9 de 
junho. A primeira, 490/18, é sobre a 
condução de ensaios in vitro e in vivo, 
e que necessitam de comprovação de 
equivalência terapêutica. A segunda, 
491/18, tem o intuito de pleitear e 
estabelecer critérios objetivos para a 
regulamentação de todos os medica-
mentos nasais e inalatórios orais.

Participe!

A ANVISA aprovou o registro de um novo 
medicamento sintético para tratamento 
de leucemia mieloide aguda. O produto é 
o RYDAPT (Midostaurina), que será comer-
cializado na forma farmacêutica de cápsula 
mole, com concentração de 25mg. O uso 
deste medicamento deverá ser combinado 
com tratamento por quimioterapia, 
conforme indicação médica.

Desde a publicação da RDC 219/2018, que dispõe sobre as diretrizes para aprovação condi-
cional das petições de alteração pós-registro de medicamentos, as empresas podem realizar 
o peticionamento eletrônico dos aditamentos previstos na norma. Entretanto, a ANVISA 
alerta que muitos aditamentos estão sendo peticionados com informações incompletas. 
Segundo a Agência, qualquer aditamento com informações faltantes não serão aprovados. 

Confira os documentos necessários: 

Perguntas & Respostas da RDC 219/2018   |   Informe sobre a RDC 219/2018

participe das consultas 
públicas da aNvisa*

FIQUE DE OLHO

...

aNvisa desconsidera aditamentos incompletos 
para fins de comprovação condicional*

aprovado novo medicamento 
para tratar leucemia mieloide*

*Fonte: Anvisa

Notas técNicas da aNvisa

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/369041
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/418522/Perguntas+e+Respostas+-+RDC+219+2018/d2fa8c4f-a2a9-4728-b3e4-6a592352b8b8
http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13?p_p_id=101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_groupId=33836&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_urlTitle=publicada-resolucao-que-regulamenta-a-aprovacao-condicional-das-peticoes-de-alteracao-pos-registro-de-medicamentos&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_assetEntryId=4109109&_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_type=content
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=531&pagina=18&data=09/04/2018
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/371634
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/371635
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A ANVISA atualizou os proce-
dimentos internos que regem 
a análise para autorização de 
importação de produtos no 
Brasil na modalidade Siscomex.  
Os novos critérios se referem à 
distribuição, análise, inspeção 
física, interdição, análise de 
recursos de indeferimento e 
ao atendimento às decisões 
judiciais no âmbito dos processos 
de importação, e se aplica às 
cargas de produtos para a saúde, 
diagnósticos in vitro, medica-
mentos, alimentos, saneantes, 
cosméticos e higiene.

Desde o dia 29 de março, está em vigor a RDC 
222/18, que trata sobre práticas de manejo, 
armazenamento, coleta e transporte dos 
resíduos e de seu destino final de acordo com 
o grupo de risco. As novas regras definiram 
todos os serviços cujas atividades estejam 
relacionadas principalmente à atenção à 
saúde humana ou animal, não se aplicando às 
fontes radioativas seladas. A norma estabelece 
que o gerador de resíduo é responsável pela 
elaboração, implantação, implementação e 
monitoramento do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviço de Saúde, documento 
que aponta  descreve todas as ações relativas 
ao gerenciamento dos resíduos de saúde, em 
até 180 dias. 

...

procedimentos de análise 
para importação de 

produtos são atualizados*
Confira as novas regras sobre 
resíduos de serviços de saúde*

A ANVISA divulgou as vacinas contra gripe (influenza) 
que tiveram aprovação para uso em 2018, no Brasil, 
conforme recomendações da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). As vacinas contra os vírus influenza 
sazonais são modificadas anualmente para conferir 
proteção contra as cepas virais de gripe em circu-
lação. Geralmente, em setembro de cada ano, a OMS 
recomenda quais são as cepas de vírus que devem 
ser utilizadas para a produção dos imunobiológicos 
para uso no hemisfério sul.

Veja as vacinas contra gripe autorizadas para 2018*

*Fonte: Anvisa

FIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHO

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
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ConSelho reGional de FarmáCia do eStado de minaS GeraiS 

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
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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

GerênCiaS
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