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editorial
Esta edição da Farmácia Revista Digital apresenta o resumo das principais atividades realizadas pelo 
CRF/MG em favor do farmacêutico nos últimos seis meses. Foram verificados avanços em todas as 
áreas, sobretudo no que tange o atendimento ao profissional, a redução dos valores pagos em taxas e 
a busca por melhores condições de trabalho.

Também apresenta a cobertura completa de uma das maiores campanhas do Conselho perante a 
população, sobre o Uso Racional de Medicamentos, que conscientiza as pessoas sobre os riscos da 
automedicação e a importância de buscar a orientação do profissional farmacêutico. 

Quanto ao futuro da profissão, a Edição 62 apresenta todas as novidades que envolvem a atuação 
do farmacêutico, trazendo informações que interferem diretamente no dia a dia do profissional e que 
devem ser acompanhadas de perto por quem quer se manter constantemente atualizado.

Boa leitura!

Clique em um título para 
ir direto para a matéria

onde encontrar
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CONSELHO NA MÍDIA

dia 04
• Entrevista para o Bom dia Minas 

• Entrevista para Radio América 

• Matéria no Jornal Minas – Rede Minas

Maio

Uso Racional de Medicamentos

dia 05
• Entrevista para o MG1

dia 10
• Matéria no Blog Pét Farmácia

• Entrevista para Globo em Poços de Caldas

dia 08

• Entrevista para rádio Inconfidentes

...

http://g1.globo.com/minas-gerais/videos/t/bom-dia-minas/v/campanha-em-belo-horizonte-alerta-sobre-perigo-da-automedicacao/6710932/
http://radioamerica.arquidiocesebh.org.br/noticias-gerais/riscos-da-automedicacao-sao-tema-de-campanha-em-belo-horizonte/
https://www.youtube.com/watch?v=ZkE3LlgceAE
http://g1.globo.com/minas-gerais/videos/t/bom-dia-minas/v/campanha-em-belo-horizonte-alerta-sobre-perigo-da-automedicacao/6710932/
https://www.youtube.com/watch?v=ZkE3LlgceAE
https://globoplay.globo.com/v/6714378/programa/
https://petfarmaciaunifal.wordpress.com/2018/05/10/uma-campanha-do-crf-mg-pelo-uso-racional-de-medicamentos/
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/bom-dia-cidade/videos/t/edicoes/v/campanha-orienta-sobre-uso-racional-de-medicamentos-em-pocos-de-caldas-mg/6725610/
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CONSELHO NA MÍDIA

dia 25
• Matéria publicada no 

site SB24horas

• Matéria publicada no site Mixvale

JUNHo

dia 11
• Destaque no site da AMIRT

dia 26
• Matéria publicada no Blog Jornal da Mulher

• Matéria publicada no Blog Atila Lemos

• Matéria publicada no site Olimpia24h

dia 12
• Campanha em Coronel Fabriciano 
no site Jornal Bairros

dia 14
• URM na Gazeta de Muriaé
• Entrevistas para TV e Rádio em Ouro Preto

dia 16
• Matéria no site Tribuna de Minas
• Entrevista para filial da Rede 
Globo em Juiz de Fora

dia 17
• Matéria no site Poços Com

dia 18
• Entrevista para TV de Alfenas

dia 23
• Matéria no site Panorama Farmacêutico

dia 24
• Destaque no site da Prefeitura de Uberaba

dia 10

• Matéria no G1 sobre as campanhas 
na Região Sul de Minas

• Destaque no site da UFJF

dia 25
• Destaque no site da Uniube

Antimicrobianos

dia 9
• Entrevista para Rádio América

Os riscos da automedicação durante o inverno

http://www.ufjf.br/noticias/2018/05/10/cursos-de-farmacia-em-jf-e-em-gv-participam-de-acao-sobre-o-uso-correto-de-medicamentos/
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/cidades-do-sul-de-minas-recebem-atividades-de-campanha-pelo-uso-racional-de-medicamentos.ghtml
http://www.portalamirt.com.br/diario-do-aco/campanha-defende-uso-racional-de-medicamentos/
http://www.jornalbairrosnet.com.br/2018/destaques/campanha-pelo-uso-racional-de-medicamentos-oferece-atendimentos-em-fabriciano/
http://www.gazetademuriae.com.br/site/noticia/detalhe/9276/os-riscos-da-automedicacao-sao-tema-de-campanha-liderada-por-farmaceuticos-em-vicosa-no-dia-15-de-maio
https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/16-05-2018/campanha-orienta-populacao-sobre-riscos-da-automedicacao.html
http://www.pocoscom.com/campanha-orienta-sobre-uso-correto-de-medicamentos/
https://panoramafarmaceutico.com.br/2018/05/23/riscos-da-automedicacao-sao-tema-de-campanha-nesta-quinta-feira/
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,43901
http://www.uniube.br/conteudo2.php?p=4&m=&c=1581
http://sb24horas.com.br/os-riscos-da-automedicacao-durante-o-inverno/
https://www.mixvale.com.br/2018/06/25/os-riscos-da-automedicacao-durante-o-inverno/
http://blogjornaldamulher.blogspot.com/search?q=Os+riscos+da+automedica%C3%A7%C3%A3o+durante+o+inverno
http://atilalemos.com.br/2018/06/os-riscos-da-automedicacao-durante-o-inverno/
https://www.olimpia24horas.com.br/noticias/automedicacao-perigo-os-riscos-durante-o-inverno/0/12655
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COM 
A PALAVRA

O tempo anda apressado e lá se foram os 
primeiros seis meses da nossa gestão. Foram 
meses de muito trabalho, com dificuldades 
a nos desafiarem desde o primeiro dia de 
mandato. Para elas, nunca houve e não haverá 
soluções simples ou imediatas. Mas todas 
receberam de nós coragem, comprometi-
mento e retidão em seu enfrentamento. 

Desde o início, pautamos nossas ações nos 
princípios da Administração Pública, zelando 
pela transparência, moralidade, legalidade e 
eficiência. Desenvolvemos um planejamento 
estratégico em cada setor e depois cons-
truímos um coletivo, que abrange todo 
o Conselho e que beneficia o máximo de 
profissionais e estabelecimentos. Todo ele, 
disponível para consulta no Portal da Trans-
parência juntamente com 100% dos atos da 
gestão, está sendo rigorosamente cumprido. 

Temos metas e objetivos bem claros. Enume-
ramos indicadores para acompanhar a 
evolução de cada projeto.

Estamos tomando providências para institu-
cionalizar definitivamente aquilo que é bom 
e afastar impessoalidades que possam ferir a 
condição de Autarquia do CRF/MG.

Temos clareza da responsabilidade da nossa 
missão e profundo comprometimento com o 
farmacêutico, que tem nos motivado diaria-
mente a construir um Conselho cada vez mais 
próximo e condizente com a realidade do 
profissional que representa. Estamos focados 
no que importa e escolhendo a dedo as brigas 
pelas quais vale lutar, a fim de conquistar 
benefícios permanentes para todos, e não 
apenas para alguns. 

O tempo agora é de plantar para que a nossa 
profissão possa colher dias melhores. As 
portas estarão sempre abertas para o farma-
cêutico, sobretudo para aquele que entende 
que a causa é de todos e que a luta só pode 
ser vencida coletivamente. É nisso que acredi-
tamos. Conte conosco! E venha conosco! 

alisson Brandão
Vice-presidente Yula Merola

Presidente

adriana tupynambá
Tesoureira e Secretária-Geral em exercício

SEIS MESES DE
muito trabalho
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aprenda a navegar
pela Farmácia 
revista digital

Aproveite ao máximo 
todas as 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

Voltar para 
o índice

assistir vídeo 
no Youtube

ir para link externo 
ou baixar conteúdo

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

https://get.adobe.com/br/reader/
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...

EM DESTAQUE

Um 
Conselho 
cada vez
mais presente
É dever de todo órgão público prestar 
contas das suas atividades, sejam 
elas financeiras, administrativas ou 
patrimoniais. Passados seis meses de 2018, 
em que a nova diretoria do CrF/MG iniciou um 
projeto de gestão pautado na transparência, 
moralização e eficiência, o momento é de 
apresentar à categoria os resultados das atividades 
realizadas durante este período. abaixo, está um 
resumo das principais ações. o relatório completo 
está disponível no Portal da transparência.
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http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/uploads/10/25/0/2018/20180716[161943]balanco-de-gestao-I-semestre-2018.pdf
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EM DESTAQUE

...

Portal da Transparência

Serviço de Atendimento ao Farmacêutico - SAF

Uma das prioridades foi abastecer o Portal da Transpa-
rência com todas as informações relativas às receitas e 
despesas, como diárias, jetons, pagamentos, além de 
atas, deliberações, portarias e contratos de licitações. A 
atualização não se restringiu ao período de 2018, quando 
assumiu a nova diretoria, mas abrangeu também os 
últimos seis anos. Todas essas informações estão disponí-
veis desde o dia 31 de janeiro de 2018, e passaram a ser 
publicadas em tempo real, a partir de então.

Outra queixa constante da categoria 
se referia ao atendimento telefônico e 
por e-mail, que dificilmente suportava 
a grande demanda dos farmacêu-
ticos em todo o Estado. Para otimizar 
o processo, foi lançado o Sistema de 
Atendimento ao Farmacêutico (SAF). 
Composto pelo agendamento pela 
internet do atendimento presen-
cial e pelo chat online, que esclarece 
dúvidas e dá encaminhamento às 
demandas dos profissionais, o SAF 
reduziu significativamente o tempo 
de espera pelos serviços buscados no 
CRF/MG, na sede e seções.

2.220
foram atendidos pelo suporte online

farmacêuticos

535
agendaram seus atendimentos
presenciais, pela internet

profissionais
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EM DESTAQUE

...

Diga Não aos Salários Indignos

O CRF/MG lançou uma campanha exclusiva para receber e distribuir denúncias contra estabeleci-
mentos que pagam abaixo do piso e prefeituras que abrem concursos com remuneração indigna. 
As denúncias salariais são encaminhadas ao Ministério do Trabalho e ao Sinfarmig. Quando se 
tratam de editais de concurso, as respectivas prefeituras também são notificadas com o objetivo 
de promoverem uma revisão e adequação ao valor oferecido para o farmacêutico.

Congelamento da anuidade
A diretoria protocolou no CFF 
um pedido de congelamento 
da anuidade, taxas e emolu-
mentos até 2021, considerando 
a delicada situação econômica 
do país. No ofício endere-
çado ao presidente do CFF, 
Walter Jorge João, o CRF/MG 
argumenta que a categoria, em 
Minas Gerais, está bastante 
sacrificada com a alta carga 
tributária que incide sobre ela, 
agravada pelo desemprego que 
também atinge a profissão. O 
CFF ainda não se pronunciou 
oficialmente sobre o pedido.

71
denúncias de pagamento 
abaixo do piso

17
notificações contra 
editais de prefeituras

1
concurso 
suspenso
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A Certidão de Regularidade poderá ser emitida gratui-
tamente, pela internet, a partir do dia 19 de agosto. O 
Plenário do CRF/MG aprovou em maio, por unanimidade, 
proposta da diretoria de oferecer ao farmacêutico a possi-
bilidade de imprimir, por conta própria, o documento 
obrigatório a todos os estabelecimentos farmacêuticos. 
Antes, era preciso solicitar a CR junto ao CRF/MG todos os 
anos, ao custo de R$145 por emissão, e aguardar vários 
dias até o recebimento do documento.

EM DESTAQUE

...

CR Web

Isenção da anuidade

Os profissionais que não estão atuando na 
área puderam se desligar do CRF/MG até 
o dia 31 de março sem pagar a anuidade 
de 2018. Conforme um parecer jurídico da 
Advocacia-Geral do Conselho, a anuidade 
só podia ser considerada tributo e ser obri-
gatoriamente quitado a partir do dia 1º 
de abril, significando que qualquer profis-
sional que quis se desligar do CRF/MG até o 
dia 31 de março, pôde fazê-lo sem precisar 
pagar a anuidade.

Ação contra o EaD 
100% em saúde

O CRF/MG entrou com pedido 
de liminar para que a Justiça 
impeça a abertura de cursos de 
graduação em Farmácia 100% 
a distância em Minas Gerais, 
processo que está sob análise. 
Paralelamente, o Conselho sensi-
bilizou o deputado estadual 
Ivair Nogueira no sentido de 
apresentar um Projeto de Lei 
(PL) que proíba o EAD 100% em 
saúde no Estado. O deputado 
articulou uma audiência pública 
para debater o assunto e deve se 
pronunciar sobre a possibilidade 
de apresentar o PL em breve.
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......

1472

26 palestras

11 transmitidas 
ao vivo

8 cidades 
contempladas

Fiscalização

A fim de garantir mais postos de trabalho para o 
farmacêutico e a prestação da devida assistência à 
população, o CRF/MG fechou o cerco contra estabele-
cimentos irregulares ou ilegais. Foram desenvolvidas 
ações conjuntas com as vigilâncias sanitárias munici-
pais, resultando em multas para estabelecimentos 
que descumprem as leis.

Capacitação profissional Foi feita uma pesquisa para 
saber o que o farmacêutico 
quer receber de atualização 
prof issional. A resposta 
dos profissionais subsidiou 
a criação de um planeja-
mento de capacitação para 
os próximos 18 meses, 
contemplando grande parte 
das áreas de interesse e 
regiões sugeridas pelos 
farmacêuticos. No primeiro 
semestre de 2018, foram 
feitas palestras em todas as 
regiões de Minas, nas mais 
variadas áreas de atuação, 
com a participação maciça 
de farmacêuticos.

vagas de 
capacitação 
abertas

EM DESTAQUE
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EM DESTAQUE

...

Marketing Digital

Graças às mudanças no gerenciamento 
das redes sociais, o CRF/MG verificou 
um crescimento surpreendente no 
número de seguidores. O Facebook e 
o Instagram passaram a receber atua-
lizações praticamente diárias, sendo 
comum a postagem de mais de uma 
publicação a cada dia útil. A constância 
e relevância do conteúdo publicado 
têm gerado um grande engajamento 
com a comunidade farmacêutica e com 
a população em geral, que têm intera-
gido cada vez mais com as publicações 
por meio de curtidas, comentários ou 
compartilhamentos.

Farmácia Revista Digital

Em 2018, a Farmácia Revista passou a ser digital, elimi-
nando os custos com impressão e distribuição. A 
publicação passou a ter site próprio e navegação exclusiva. 
Com isso, ganhou em versatilidade e agilidade, já que não 
é preciso mais esperar correrem os prazos de gráfica e 
dos Correios para que a publicação chegue às mãos dos 
farmacêuticos. Além da economia significativa, a mudança 
permitiu o acompanhamento editorial dos artigos mais 
lidos, identificando com mais facilidade as informações 
pelas quais a categoria se interessa.

+ 284
mil 

Acessos 
no site

+ 2293
seguidores 

no Facebook

+ 3804
seguidores 

no Instagram

novas 
notícias 
no site

+ 174
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EM DESTAQUE

“Nossas prioridades têm sido aquelas que 
mais impactam o farmacêutico no seu dia a 
dia profissional. Estamos buscando tornar 
o CRF/MG mais ativo e representativo, 
sempre pautados na eficiência, moralidade 
e transparência. Estamos contentes com os 
resultados alcançados até agora e focados 
nas metas traçadas até dezembro de 2019, 
quando se encerra a nossa gestão.”

Farmacêutica 
Yula merola, 
presidente 
do cRF/mG

Profarminas Campanhas 
de valorização 

profissionalO Profarminas, Programa de Benefícios ao 
Farmacêutico, foi reativado e conta agora com 
25 parceiros oferecendo descontos em vários 
produtos e serviços para o profissional de todo o 
Estado. Outros 10 contratos estão sob análise e 
deverão entrar em vigor em breve. O Programa 
tem recebido divulgação periódica, o que favoreceu 
o aumento da procura tanto de farmacêuticos 
quanto de futuros parceiros.

O CRF/MG tem lançado 
campanhas educativas 
para a categoria e de 
orientação à população, 
reforçando sempre o 
farmacêutico como profis-
sional fundamental à 
promoção e recuperação 
da saúde. A principal 
campanha do primeiro 
semestre foi a do Uso 
Racional  de Medica -
mentos, que convocou 
a Seleção Farmacêutica 
para ganhar as ruas e 
conscientizar sobre os 
riscos da automedicação.

50%
DE DESCONTO

ATÉ25 PARCEIROS
ATIVOS
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EM DESTAQUE

Cartão vermelho 
para a automediCação
Campanha pelo Uso Racional de 
Medicamentos 2018 conscientiza população 
sobre a importância do farmacêutico e 
os riscos da automedicação em Minas, 
com inspiração na Copa do Mundo

...
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http://bit.ly/urm2018
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Gisele 
_Prof. de Farmácia da Newton Paiva

“É uma campanha muito importante, em prol do uso correto de medicamentos, em 
como seguir adequadamente o tratamento com relação ao uso dos medicamentos. Os 
conselhos de outros órgãos também deviam ter essa pró-atividade em favor da comu-
nidade para orienta-los e prestarem essa assistência. Para os alunos, na formação e 
crescimento, é ótimo estarem próximos da comunidade, praticando, fazendo testes, 
aferindo a pressão. Ao mesmo tempo, esse contato com eles, a conversa, é tudo muito 
enriquecedor, um crescimento muito bom. A campanha foi ótima para o aprendizado 
da população e dos alunos também.”

Cidades 
receberam 
a campanha

EM DESTAQUE

O que é usado para curar e promover 
a saúde pode ter efeito contrário 
sem orientação. Para conscientizar 
a população sobre os riscos que 
envolvem a automedicação e a impor-
tância de se procurar o farmacêutico, 
o CRF/MG realizou a 6ª edição da 
Campanha pelo Uso Racional de Medi-
camentos, em maio desse ano. 

Os farmacêuticos foram convo -
cados a vestir a camisa contra a 
automedicação e realizar ações de 
conscientização em suas cidades. Insti-
tucionalmente, o Conselho promoveu 
a campanha em 13 municípios de 
Minas Gerais: Belo Horizonte, Montes 
Claros, Governador Valadares, Coronel 
Fabriciano, Betim, Ouro Preto, Viçosa, 
Juiz de Fora, Poços de Caldas, Alfenas, 
Pouso Alegre, Uberlândia e Uberaba. 
Nestas cidades, a campanha contou 
com a parceria de faculdades de 
Farmácia e prefeituras municipais.

A palavra é sua

...

A estreia oficial da Seleção Farmacêutica ocorreu 
na estação central do metrô de Belo Horizonte 
em 4 de maio, véspera do Dia Nacional do Uso 
Racional de Medicamentos. Na ocasião, farmacêu-
ticos e estudantes realizaram serviços de saúde 
gratuitos, como aferição de pressão e teste de 
Hepatite B e C, além de esclarecimento de dúvidas 
sobre o uso correto de medicamentos.

Durante o mês, foram distribuídos mais de 17 mil 
folhetos. Posts informativos também foram divul-
gados nas redes sociais do CRF/MG (Facebook, 
Instagram e Twitter) como desdobramento da 
campanha na internet, além do hotsite produzido 
especialmente para a ação.

13

https://www.facebook.com/crfminas
https://www.instagram.com/crfmg/
https://twitter.com/CRFminas
http://www.crfmg.org.br/usoracional/


16
FARMÁCIA REVISTA DIGITAL DO CRF/MG Nº 62 - MAIO/JUNHO 2018

EM DESTAQUE

Belo Horizonte sediou a abertura 
da campanha, em 4 de maio, 
na estação central do metrô

a população de BH também foi 
orientada por farmacêuticos e 

estudantes enquanto aguardava 
o metrô nas estações

Folhetos informativos sobre 
os riscos da automedicação 
foram distribuídos nas 13 

cidades da campanha

Belo Horizonte

dia 8 de maio, montes claros 
recebeu a campanha na 

praça dr. carlos versiani com 
serviços de saúde gratuitos

Montes Claros

No dia 12 de maio, foi a vez de 
Betim receber a campanha pelo 
uso racional de medicamentos, 

na praça Tiradentes

Betim

a campanha em Governador 
valadares foi realizada 
no dia 10 de maio, na 
Praça dos Pioneiros

Governador Valadares

Ouro Preto recebeu a 
campanha no dia 14 de 

maio, na praça Tiradentes

Ouro Preto

a população de coronel 
Fabriciano recebeu orientação 

farmacêutica no dia 11 de 
maio, na Praça dr. Louis enshc

Coronel Fabriciano

Serviços de saúde gratuitos 
foram oferecidos à população 

de viçosa, 15 de maio, no 
calçadão arthur Bernardes

Viçosa

...
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...

em Juiz de Fora, a campanha 
foi realizada no dia 16 de 
maio, no parque Halfed

Pouso alegre recebeu 
a ação no dia 19 de 
maio, na rodoviária

Poços de caldas recebeu a 
campanha no dia 17 de maio, 
na praça dr. Pedro Sanches

Serviços de saúde gratuitos e 
até aplicação de vacinas foram 

oferecidos à população de 
Uberlândia, no dia 23 de maio

No dia 18 de maio, o centro 
de convivência (antiga 

rodoviária) de alfenas foi 
ponto de encontro da ação

Uberaba foi a última cidade a 
receber a campanha, no dia 24 
de maio, na praça Rui Barbosa

Juiz de Fora

Pouso Alegre

Poços de Caldas

Uberlândia

Alfenas

Uberaba
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Flávia  
_Dona de Casa 

“É muito arriscado a gente se 
automedicar. A gente pensa 
que está fazendo bem, mas 
pode acabar fazendo mal. 
Minha irmã toma remédio 
controlado e, um dia, passou 
muito mal a noite por automedicação. Mesmo 
um remédio pra gripe pode dar algum problema 
no estômago ou no metabolismo da gente. A 
Campanha abriu os meus olhos.”

izilda de oliveira  
_Aposentada 

“Acho isso uma maravilha, 
porque realmente, o brasileiro 
se automedica sempre. Eu não 
tenho esse hábito, porque eu 
tenho problema de saúde, 
então tudo que eu vou tomar, 
além dos que já tomo, eu ligo pro meu médico 
perguntando antes. Eu vejo na minha própria 
casa todos se automedicando. O brasileiro, você 
já viu, né? Tem que falar, falar, falar.”

Sandra aparecida  
_Aposentada 

“Eu sou alérgica a medica-
mentos. A alergia que eu 
tive foi muito grave e ela se 
desenvolveu com automedi-
cação. A Campanha é algo 
diferente e necessário para 
esclarecer para as pessoas que se automedicam 
que problemas muitos sérios podem ocorrer 
através dessa atitude, como a minha alergia.”

EM DESTAQUE

A palavra é suaautomedicação
Dados do Sistema Nacional de Informações 
Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) apontam os 
medicamentos como os maiores agentes 
causadores de intoxicação na região sudeste 
do País, tendo sido registrados 663 casos de 
intoxicação medicamentosa em 2016, o que 
corresponde a 50,34% do total de ocorrências 
no ano.

“Todo medicamento, por mais simples que 
pareça, pode causar reações indesejáveis 
dependendo de cada organismo. E nenhum 
deles está livre de provocar reações adversas. 
Por isso é tão importante obter a prescrição 
do médico e conversar com o farmacêutico 
antes de ingerir qualquer medicamento. O que 
faz bem para uma pessoa pode fazer muito 
mal para outra e com saúde não se brinca”, 
alerta a diretora, Adriana Tupynambá.

o hotsite da 
campanha teve

acessos
7.716

...
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Gols a favor da saúde
A Campanha pelo Uso Racional de Medica-
mentos 2018 teve como inspiração a Copa do 
Mundo, aproveitando a realização do evento 
futebolístico, na Rússia. O material impresso, 
as divulgações digitais e o site contaram com 
inspirações esportivas e expressões que 
remetem ao futebol, informando a população 
de forma simples e lúdica sobre o uso correto 
de medicamentos.

Ainda no tema, o CRF/MG convocou uma 
Seleção Farmacêutica, em que profissionais 
se inscreveram para receber até 200 folhetos 
para realizarem ações fora do cronograma 
institucional da campanha, aumentando o 
time contra a automedicação. Mais de 30 
farmacêuticos de diferentes cidades de Minas 
se inscreveram e fizeram eventos de valori-
zação, alcançando cidades que não seriam 
contempladas, como Rio Pomba, Guarará, 
Diamantina, Itabira e outras.

isadora Melo 
_Estudante de 
Farmácia da UFMG

“Acho que conseguimos ajudar 
e mostrar para a sociedade o 
papel do farmacêutico. Acho 
que essa Campanha mostra o 
quanto é sério o uso indevido 
de medicamentos.”

Prof. renes
_Professor de Farmácia 
da UFMG 

“A Campanha pelo Uso 
Racional de Medicamentos 
é ex tremamente impor-
tante porque a população 
precisa entender sobre os 
riscos da automedicação. Todos devem saber da 
importância do farmacêutico e de utilizar o medi-
camento correto, na dose correta e não utilizar 
medicamentos indicados por outras pessoas que 
não sejam médico ou farmacêutico.”

raquel 
_Operadora de Telemarketing

“Achei  muito bacana a 
campanha. Às vezes perdemos 
mui to tempo indo aos 
sistemas públicos de saúde, 
marcando, não sendo aten-
dido. Aqui foi fantástico, 
estava indo pra casa, parei e 
em pouco tempo medi minha massa corporal, 
fiz o teste de Hepatite C e vou medir a minha 
pressão. Deveria ter mais campanhas como essa.”

A palavra é sua

folhetos foram distribuídos 
em Minas Gerais

17 mil

...
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como a copa, a campanha 2018 
também teve o seu próprio mascote. O 
boneco farmacêutico, novidade desse 
ano, acompanhou a ação do cRF/mG 
em todas as 13 cidades, chamando a 
atenção de quem passava pelos pontos 
de apoio para receber as orientações 
e participar dos serviços de saúde.

Mariana Linhares
Divinópolis - 05/05

Amanda Castro
Guarará - 10/05

Marcela Bini
Belo Horizonte - 04/05

Madison Oliveira
Capitão Andrade - 11/05

Letícia Duarte
Betim - 12/05

Claudete Luna
Manhuaçu - 12/05

Gilmara Santiago
São João Del Rei - 22/05

Laureane Santana
Belo Horizonte - 23/05

Veja os farmacêuticos 
que reforçaram o nosso 
time em suas cidades



21
FARMÁCIA REVISTA DIGITAL DO CRF/MG Nº 62 - MAIO/JUNHO 2018

A partir do dia 19 de agosto, será possível 
emitir a Certidão de Regularidade Técnica (CR) 
pela internet, gratuitamente. A Deliberação 
nº10/2018, que dispõe sobre a regulamentação 
da CR via web foi aprovada pela 4ª Reunião 
Plenária Ordinária de 2018, no dia 18 de maio. 
Os conselheiros reconheceram, por unanimi-
dade, os benefícios da nova modalidade de 
emissão da CR para todos os profissionais.

Ao mesmo tempo em que facilita o acesso ao 
documento, o procedimento online garante a 
segurança das informações e elimina os custos 
com a CR para os estabelecimentos, e reduz 
as despesas com esse procedimento para 
o CRF/MG. Deste modo, só fica obrigatório 
o pagamento dos custos correspondentes 
para os profissionais que necessitarem do 
documento em papel especial padronizado, 
fornecido pelo Conselho Federal de Farmácia. 

Este é um avanço importante para a categoria, 
já sacrificada pela difícil condição econômica 
pela qual atravessa o país e pelo excesso de 

GESTÃO

tributação de toda ordem. Para justificar a 
Deliberação, a diretoria embasou sua justifi-
cativa na Resolução 638/2017, do Conselho 
Federal de Farmácia, que permitia que a 
emissão web sem custos para o farmacêutico 
pudesse ser feita desde 24 de março de 2017.

A Deliberação 10/2018 entra em vigor após 
três meses, contados da publicação no Diário 
Oficial da União. 

a Cr web
A Certidão de Regularidade emitida por 
meio da internet terá vigência de um ano, 
contado da data do deferimento pela 
Gerência de Inscrição e Registro do reque-
rimento apresentado pelo estabelecimento 
interessado, período em que estará dispo-
nível no site do CRF/MG, de onde poderá 
ser extraída na versão para impressão, 
com validade de 90 dias, devendo ser reim-
pressa por iguais períodos, desde que não 
ultrapasse sua vigência. 

A partir de agosto, o documento 
poderá ser emitido pelo próprio 
farmacêutico no site do CRFMG

Certidão de regularidade
gratuita, pela internet

http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/uploads/9/41/0/2018/20180604%5b105703%5dDeliberacao-de-Plenaria-010-2018-4--RPO---18-05-2018-Dispoe-sobre-a-emissao-da-regularidade-tecnica-via-web.pdf
http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/uploads/9/41/0/2018/20180604%5b105703%5dDeliberacao-de-Plenaria-010-2018-4--RPO---18-05-2018-Dispoe-sobre-a-emissao-da-regularidade-tecnica-via-web.pdf
http://cff-br.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=2d198cdb-000d-43bb-8b46-7f629b60896b
https://www.youtube.com/watch?v=BoaNAAFO1Pw
https://www.youtube.com/watch?v=BoaNAAFO1Pw
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Poucos farmacêuticos sabem que, após 
completarem 65 anos, juntamente com alguns 
outros pré-requisitos, têm direito a requerer 
a inscrição remida, ou seja, a isenção do 
pagamento da anuidade. Para informá-los 
sobre o direito, assegurado pela Resolução 
651 do CFF, do dia 30 de novembro de 2017, o 
Conselho iniciou o envio de ofícios aos profis-
sionais que completaram essa idade.

Desde então, a idade mínima foi reduzida de 
70 anos, como estava prevista na Resolução 
638/2017, para 65 anos, beneficiando ainda 
mais farmacêuticos. A inscrição remida 
permite que o profissional continue traba-
lhando normalmente e o isenta do seu 
compromisso financeiro anual junto ao CRF. 

Como a obtenção do benefício não é auto-
mática, é preciso que o profissional faça uma 
solicitação formal ao CRF/MG. Além do ofício 
explicativo, quem já tem ou completou 65 
anos está recebendo, também, o formulário 
de requerimento da inscrição remida, dispo-
nível no site do Conselho. 

Uma vez solicitada, a inscrição remida é 
anotada na carteira profissional com a data 
da concessão. Feito isso, o farmacêutico pode 
seguir sua vida profissional normalmente sem 
precisar mais pagar a anuidade.

benefíCio para quem 
tem mais de 65 anos

A inscrição remida também é facultada ao 
farmacêutico que possuir doenças incapa-
citantes, mediante comprovação por laudo 
de uma junta médica oficial atestando o 
diagnóstico, assim como o tratamento e a 
impossibilidade do exercício laboral. 

Pré-requisitos para a solicitação:
• Ter idade mínima de 65 anos ou possuir 
doença comprovadamente incapacitante;

• Ter contribuição mínima de 30 anos no CRF;

• Estar quite no CRF;

• Não estar suspenso ou respondendo 
a processo ético-disciplinar;

Como requerer o benefício:
Por meio de formulário eletrônico emitido 
no site do CRF/MG. Depois de preenchido e 
assinado, ele deve ser enviado à Gerência 
de Registro pelos Correios ou pelo 
e-mail: registro@crfmg.org.br

o que muda para o 
farmacêutico?
O profissional deixa de ser 
obrigado a pagar a anuidade, 
mas pode continuar exercendo 
a profissão normalmente. 

SaiBa MaiS SoBre a iNSCrição reMida

http://cff-br.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=bf9e3419-8ab4-4d05-a92f-c46b31c5315d
http://cff-br.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=bf9e3419-8ab4-4d05-a92f-c46b31c5315d
http://cff-br.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=2d198cdb-000d-43bb-8b46-7f629b60896b
http://cff-br.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=2d198cdb-000d-43bb-8b46-7f629b60896b
http://www.crfmg.org.br/site/uploads/arquivos/20171205%5b101710%5dPEDIDO_DE_INSCRIC%C3%83O_REMIDA_resolucao_638_e_651.pdf
http://www.crfmg.org.br/site/uploads/arquivos/20171205%5b101710%5dPEDIDO_DE_INSCRIC%C3%83O_REMIDA_resolucao_638_e_651.pdf
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Visando melhorar as acomodações de farma-
cêuticos e funcionários nas seções distribuídas 
pelo Estado, o CRF/MG iniciou um processo de 
mudança de endereço e de revitalização em 
grande parte delas. 

A primeira a mudar de endereço foi a de Montes 
Claros, que antes funcionava em um local 
pequeno e onde não havia sequer banheiro 
para uso dos farmacêuticos, além de uma porta 
giratória na entrada do prédio que dificultava o 
acesso de todos. 

Agora, a seção ocupa um conjunto de salas na 
região central de Montes Claros, onde também 
estão localizados outros conselhos profissio-
nais. A nova seção conta com banheiro de uso 
exclusivo dos farmacêuticos e espaço suficiente 
para acolher todos os profissionais da região 
que buscam atendimento presencial. 

Casa nova em 
montes Claros

No mês de julho, outras três seções 
também vão ganhar casa nova: Ipatinga, 
Governador Valadares e Pouso Alegre. 
Para a mudança, foram levados em consi-
deração critérios como espaço físico, 
facilidade de acesso e custo. 

“Com esse processo, esperamos acomodar 
melhor farmacêuticos e colaboradores, 
que merecem ter o mesmo atendimento 
proporcionado na sede, em Belo Horizonte. 
Fizemos questão de, além de compatibilizar 
essa questão da comodidade e facilidade de 
acesso, buscar alternativas que tivessem, no 
máximo, o mesmo custo das anteriores. Mas, 
em alguns casos, conseguiremos inclusive 
reduzir o valor investido na manutenção do 
local”, afirmou a tesoureira e secretária-geral 
em exercício, Adriana Tupynambá. 

Nova seção em Montes Claros: R. Correia Machado, 1025, salas 403/404, Centro
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...

o Crf/mG na 
palma da mão

Farmacêuticos passaram a receber SMS com 
mensagens instantâneas; nova ferramenta 
agiliza a comunicação com os profissionais

128.879 
mensagens enviadas em 60 dias 

Um Conselho Profissional do porte do 
CRF/MG, com mais de 25 mil farmacêu-
ticos ativos, distribuídos por todos os 853 
municípios mineiros, precisa encontrar 
maneiras de encurtar a distância que o 
separa de seus profissionais. É sabido que 
a complexidade do dia a dia do farma-
cêutico nem sempre permite que ele 
acompanhe as informações referentes ao 
seu exercício profissional diretamente pelo 
site e redes sociais do Conselho, fazendo 
com que passem despercebidas orienta-
ções que poderiam ser úteis.

Foi pensando em solucionar esse 
problema que o CRF/MG contratou uma 
empresa especializada no disparo de 
informações instantâneas por meio de 
SMS. Desde maio, os farmacêuticos têm 
recebido mensagens de texto com avisos 
rápidos em seus celulares.

...
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BeNeFíCioS da CoMUNiCação Via SMS

As mensagens são personalizadas com o nome do farmacêutico e disparadas de acordo com 
a abrangência da informação, podendo chegar aos 22 mil telefones cadastrados no banco de 
dados do CRF/MG. Em alguns casos, a mensagem é acompanhada por uma landing page, página 
desenvolvida com menos elementos e links para evitar distrações e manter o objetivo do recado. 

Em breve, o serviço passará a abranger também mensagens pontuais sobre demandas especí-
ficas dos profissionais junto às gerências de Registro, Fiscalização e Financeiro. Será mais uma 
ferramenta de acompanhamento dos serviços que o farmacêutico busca no Conselho, evitando 
a necessidade de usar o telefone ou e-mail para esse fim.

Do dia 3 de maio ao dia 15 de junho, foram enviadas 23 mensagens sobre a Campanha do Uso 
Racional de Medicamentos, e as pesquisas sobre capacitação profissional e o perfil do farmacêu-
tico mineiro, além de informações sobre horário de funcionamento do CRF/MG em dias especiais. 

- Recebimento de todas as mensagens em menos de uma hora;

- Personalização do destinatário e separação por área de interesse e região;

- Dispensa a necessidade de acesso à internet para receber a informação;

- Processos de controle que garantem a proteção de dados.

Na palma da mão
Hoje, no Brasil, existem mais smartphones do que 
computadores em uso, segundo a Pesquisa Anual de 
Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas 
Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São 
Paulo, e divulgada em abril de 2018.

De acordo com o levantamento, há hoje 220 milhões 
de celulares inteligentes ativos, contra 174 milhões de 
computadores de mesa, notebooks e tablets. Isso significa 
que as pessoas estão cada vez mais conectadas aos 
aparelhos portáteis, que foram incorporados definitiva-
mente no dia a dia dos usuários. O CRF/MG aposta no 
crescente uso dos smartphones para estreitar a comuni-
cação com os farmacêuticos também por meio do SMS. 
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...

O CRF/MG percorreu cinco cidades das 
macro-regiões de Minas Gerais em busca 
de farmacêuticos interessados em aderir à 
segunda etapa do projeto Cuidado Farma-
cêutico no SUS, criado pelo Conselho Federal 
de Farmácia. O objetivo do projeto, lançado 
no ano passado, é capacitar o farmacêutico a 
atuar de forma integrada às equipes de saúde, 
ofertando serviços como acompanhamento a 
pacientes com hipertensão, diabetes, asma e 
doenças mentais, entre o desenvolvimento de 
outras habilidades. 

Belo Horizonte já havia sido contemplada 
com um desses pólos no ano passado, assim 
como as cidades de Goiânia (Goiás), Campo 
Grande (Mato Grosso), Toledo (Paraná), 
Manaus (Amazonas) e Volta Redonda (Rio 
de Janeiro). Agora, com a abertura de mais 
15 pólos em todo o país, assessores do CRF/MG 
procuraram viabilizar a implantação dos 
pólos também em outras regiões do Estado, 
descentralizando e democratizando o 
acesso do farmacêutico mineiro a esse tipo 
de capacitação. 

CRF/MG ajudou a viabilizar a criação de mais cinco 
pólos em Minas Gerais, antes restrito apenas a Belo 
Horizonte; CFF está analisando as documentações 
e vai informar quais deles serão contemplados

novos pólos de Cuidados 
farmaCêutiCos no sus

O assessor do CRF/MG, Gabriel Barbosa, 
se reuniu com profissionais das cidades 
de Montes Claros, Governador Valadares, 
Pouso Alegre e Uberlândia esclarecendo 
dúvidas e auxiliando na organização da 
documentação necessária à inscrição do 
pólo interessado em participar do projeto. 

A previsão do CFF é que a segunda fase 
do programa possibilite a participação de 
pelo menos 600 farmacêuticos atuantes 
no SUS, no país. 

Primeira reunião sobre o projeto cuidado 
Farmacêutico no SUS, em montes claros
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os pólos 
De acordo com o CFF, cada pólo deve ser formado 
por pelo menos 40 farmacêuticos. As inscrições 
ocorreram durante o mês de maio e agora o CFF está 
analisando a documentação recebida de todo o país. 
Ainda não há previsão de divulgação do resultado. 

Não foram aceitas inscrições individuais. Era preciso, 
entre outros requisitos, haver um responsável 
técnico pelo grupo, sendo obrigatória também a 
anuência dos secretários de saúde e o compromisso 
deles de viabilizar a estrutura e o respaldo necessá-
rios à inserção dos serviços farmacêuticos na rotina 
das unidades de saúde.

Cff anunCia a Criação do projeto Cuidado 
farmaCêutiCo em farmáCias Comunitárias

Após a experiência bem sucedida com o 
Cuidado Farmacêutico no SUS, o CFF decidiu 
ampliar o projeto e lançar, também, o 
Cuidado Farmacêutico em Farmácias Comu-
nitárias. Durante todo o mês de junho, 
foram recolhidas as inscrições dos farmacêu-
ticos interessados em fazer a capacitação, 
que será realizada nos mesmos moldes do 
primeiro projeto, em 10 pólos no país. 

Neste novo projeto, serão formadas turmas 
de 50 ou mais farmacêuticos, que poderão 
pertencer a um único ou a vários municípios. 
Desta vez, foram aceitas inscrições indivi-
duais. Também não há, ainda, previsão para 
divulgação dos farmacêuticos selecionados 
para participar do projeto. 

Constituído de cinco módulos teóricos, minis-
trados em encontros presenciais, mensais, o 
curso incluirá um sistema de tutoria, ofere-
cendo suporte aos participantes durante todo 
o período de implantação dos serviços farma-
cêuticos nas unidades de saúde onde atuam. 
Os módulos abordarão uma introdução à 
Farmácia Clínica; manejo de transtornos 
autolimitados; além do cuidado farmacêu-
tico aplicado a pacientes com hipertensão, 
diabetes, cessação tabágica e perda de peso. 

Além do estudo da teoria, os farmacêu-
ticos atuantes em Farmácia Comunitária 
poderão desenvolver habilidades e atitudes 
para a implantação de serviços clínicos nas 
farmácias e drogarias privadas. 

*Com informações do CFF
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audiênCia públiCa 
debate ead em saúde

...

O ensino 100% a distância na área da saúde 
foi tema de audiência pública na Comissão 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais, no dia 22 de 
maio. Solicitada pelo deputado Ivair Nogueira, 
a audiência teve o objetivo de avaliar os prós e 
contras da educação a distância nos cursos de 
Farmácia e em outros da área da saúde. 

O vice-presidente Alisson Brandão repre-
sentou o CRF/MG na discussão. Ele relatou 
os problemas provocados pela Portaria nº11 
do Ministério da Educação, que permite, 
entre outras questões, que as instituições de 
ensino superior possam ofertar cursos de 
EaD mesmo sem ter credenciamento para 
ministrar cursos presenciais na área. 

Alisson Brandão apresentou dados 
nacionais do ensino a distância em saúde 
no Brasil. Segundo ele, existem 231 sedes 
de instituições de EaD e 11.688 pólos 
para atividades presenciais não super-
visionadas. Algumas delas, segundo o 
vice-presidente, funcionam em endereços 
de padarias e açougues. 

A denúncia do farmacêutico causou 
espanto nos parlamentares e demais parti-
cipantes da audiência, que representavam 
o Conselho de Medicina, de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional, a Câmara de 
Ensino Superior de Educação do Conselho 
Estadual de Educação e a Associação Brasi-
leira de Educação a Distância.

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
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deputado antônio Jorge defendeu mais 
fiscalização nos pólos presenciais

Mais fiscalização
Os três parlamentares presentes, Ivair 
Nogueira, Antônio Jorge e Celise Laviola, 
reafirmaram sua preocupação com a 
precarização da formação dos futuros 
profissionais de saúde e defenderam 
maior fiscalização do cumprimento da 
legislação. 

Motivada pela discussão ocorrida 
na audiência pública, a Comissão de 
Educação, Ciência e Tecnologia decidiu 
levar ao Ministério da Educação as preo-
cupações dos parlamentares mineiros e 
as cobranças do Estado sobre a questão. 
Também aprovaram o envio de requeri-
mento provocando o Ministério Público 
a exigir mais fiscalização nos pólos 
presenciais. 

Para o deputado Ivair Nogueira, as 
entidades de classe estão buscando apoio 
do Legislativo em todo o País justamente 
pela complexidade do assunto, buscando 
equilibrar a democratização possibilitada 
pelo EaD com a qualidade necessária 
aos cursos de saúde. “O caminho é pela 
educação, mas não adianta quantidade 
sem qualidade”, reiterou o deputado. 

Celise Laviola, presidente da Comissão, 
também se mostrou apreensiva com os 
dados apresentados na audiência. “Se falta 
a prática de lidar com o paciente, como 
o curso vai gerar bons profissionais?”, 
indagou. Segundo ela, a Comissão será 
solidária nas ações para aprimorar o EaD. 

Já Antônio Jorge reforçou o distanciamento entre a 
lei e a fiscalização, que permite a “ação criminosa” 
de algumas instituições de EaD. “Isso traz riscos 
para a sociedade. E os alunos também estão 
sendo enganados”, frisou. De qualquer forma, 
segundo ele, seria um obscurantismo não apoiar 
o uso das novas tecnologias na educação. 

Projeto de lei
O deputado Ivair Nogueira, que já tinha demons-
trado solidariedade à causa proposta pelo CRF/MG, 
requereu uma nota técnica da Comissão de Educação 
se posicionando sobre o tema. Com base nessa 
nota, o parlamentar vai decidir se propõe um 
projeto de lei que proíba a educação 100% a 
distância em cursos de graduação em saúde, em 
Minas Gerais. 

As movimentações no Legislativo estadual são 
resultado das provocações feitas pelo CRF/MG, 
em abril, quando também impetrou pedido de 
liminar pedindo a suspensão da Portaria do 
MEC que autoria a oferta de cursos superiores a 
distância, inclusive o de Farmácia. 

*Com informações da Assembléia Legislativa

http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/61/EaD-em-saude-na-mira
http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/61/EaD-em-saude-na-mira
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As novas diretrizes curriculares nacionais para 
os cursos de Farmácia, desde a publicação da 
Resolução CNE/CES n° 06, em 19 de outubro 
do ano passado, são pauta recorrente nas 
discussões do meio acadêmico farmacêu-
tico. Com a mudança das DCNs, vieram novos 
pontos a serem implementados pelas facul-
dades, que devem estar em vigor até outubro 
de 2018, gerando dúvidas sobre o processo de 
adequação.

Para promover a discussão e orientar coorde-
nadores, docentes e representantes discentes 
dos cursos de graduação em Farmácia de insti-
tuições superiores de Minas Gerais, o CRF/MG 
realizou o Fórum DCN Estadual (Fórum Estadual 
das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

diretrizes Curriculares 
nacionais são tema de 
fórum em belo horizonte

...
a segunda palestrante do dia, angelita melo, 

ministrou apresentação de tema “eixo cuidado: 
estratégias de Formação por competências”

andréa Grabe realizou a abertura do Fórum 
dcN estadual e mostrou o panorama 

geral das diretrizes curriculares

de Graduação em Farmácia). O evento, 
que aconteceu no dia 9 de junho, em Belo 
Horizonte, contou com palestras sobre as 
diretrizes, metodologias e instrumentos 
de avaliação, além de uma oficina para 
discussão de propostas de ferramentas 
que facilitem a adesão à nova Resolução.  

A realização do Fórum DCN Estadual foi 
definida após o encontro sobre Dire-
trizes Curriculares Nacionais dos Cursos 
de Graduação em Farmácia, do Conselho 
Federal de Farmácia, em Brasília, em abril. 
Andréa Grabe, coordenadora da Comissão 
de Ensino do CRF/MG e Conselheira 
Regional 2019/2021, participou do evento 
do CFF com a presidente do Conselho, Yula 
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Merola. “A ideia de realizar a edição mineira 
foi pensada como uma oportunidade para 
que as pessoas que não puderam viajar 
até Brasília também pudessem ampliar 
a discussão em relação à construção de 
projetos pedagógicos e implantação das 
diretrizes. Queremos trazer um pouco 
mais de conforto e clareza sobre como 
interpretar o que está no texto e colocar 
em prática”, explica Andréa em sua fala de 
abertura do Fórum. 

a última palestra do Fórum dcN estadual 
foi ministrada por Fabrício Rios, avaliador 

de curso e instituições pelo mec/INeP, que 
falou sobre o que muda nos instrumentos 

regulatórios nas novas diretrizes

Soraida Sozzi relatou a experiência da implantação 
das dcNs na Suprema (Faculdade de ciências 
médicas e da Saúde de Juiz de Fora), onde é 

docente e coordenadora do curso de Farmácia

- Capacitações específicas para discussão 
de cada eixo: Cuidado em saúde, 
Tecnologia e inovação, Gestão em Saúde;

- Capacitações sobre a abordagem COAPES;

- Eventos e cursos promovidos pelo 
CRF/MG voltados para a formação 
docente e implementação das DCN.

Propostas do Fórum dCN 
estadual para contribuir com 
a implantação da nova dCN

- O Curso de Graduação em Farmácia terá 
carga horária referencial de 4.000 horas.

- De forma a articular o conhecimento, 
assim como as competências, habilidades 
e atitudes, a formação foi estruturada 
em três eixos, dividindo a carga horária:

. Cuidado em Saúde (50%)

. Tecnologia e Inovação em Saúde (40%)

. Gestão em Saúde (10%)

- Os estágios serão iniciados, no 
máximo, até o 3º semestre.

- Os cursos apenas poderão ser 
coordenados por farmacêuticos.

o que mudou de mais importante 
na resolução CNe/CeS n° 06, 
em 19 de outubro de 2017

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/outubro/23/COAPES-PORTARIA-INTERMINISTERIAL-N1.127%20-DE-04%20DE-AGOSTO-DE-2015.pdf
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Terminou sem acordo a 3ª rodada de nego-
ciações entre os Sinfarmig e o Sindicato do 
Comércio Varejista de Produtos Farmacêu-
ticos de Minas Gerais (Sincofarma/MG). A 
reunião ocorreu no dia 18 de junho, na sede 
da Fecomércio. 

O Sinfarmig mais uma vez não aceitou as 
propostas feitas pelo sindicato patronal e 
insistiu em avanços, mas os representantes 
dos estabelecimentos alegam dificuldades 
financeiras para atender às reivindicações.

Entre as cláusulas propostas pelo Sincofarma 
estão a redução do período de almoço para 

3ª reunião entre os sindicatos terminou sem avanços 
e farmacêuticos de drogarias e distribuidoras seguem 
sem Convenção Coletiva de Trabalho em 2018

queda de braço entre 
sinfarmig e sincofarma

30 minutos, o fim do pagamento de horas 
extras e a criação de um banco de horas com 
compensação em até um ano das horas traba-
lhadas, além da jornada 12x36 para todos os 
profissionais e o reajuste salarial de 1,81%.

O Sindicato informa que não só rejeita as 
propostas das empresas como continuará 
reivindicando um ganho real para os farmacêu-
ticos, ou seja, acima da inflação. A situação será 
debatida com os profissionais em assembleia. 

Ainda de acordo com o Sinfarmig, o reajuste 
salarial, quando definido, será retroativo à 
data-base da categoria, que é 1º de março. 

* Com informações do Sinfarmig



33
FARMÁCIA REVISTA DIGITAL DO CRF/MG Nº 62 - MAIO/JUNHO 2018

FARMÁCIA
EM DEBATE

No dia 25 de maio, o Sindicato dos Farmacêu-
ticos de Minas Gerais completou 37 anos de 
existência. Entretanto, não há muitos motivos 
para comemorar. O Sindicato está sofrendo 
a pior crise da sua história, especialmente em 
decorrência da entrada em vigor da Reforma 
Trabalhista. 

A entidade está buscando intensificar o diálogo 
com os farmacêuticos para aproximá-los e 
conscientizá-los da importância da luta para 
manter os direitos e conquistas. É preciso incre-
mentar a mobilização e priorizar a união da 
categoria em prol da sobrevivência das ativi-
dades sindicais. 

Muitos farmacêuticos ainda não sabem a 
função de um sindicato e ignoram a sua atuação 
no escopo do exercício profissional. O resultado 
desse desconhecimento é uma categoria pulve-
rizada e distante das suas conquistas no que se 
refere às relações de trabalho. 

O Sindicato já reduziu drasticamente sua 
estrutura para promover a queda dos custos e 
convoca todos os farmacêuticos a lutarem pela 
sobrevivência e fortalecimento da entidade. 

sinfarmiG enfrenta 
pior Crise em 37 anos

Funções do 
Sinfarmig:
• Defender a profissão 
farmacêutica em todos os 
fóruns políticos e nas lutas 
judiciais pertinentes. 

• Representar os interesses 
coletivos de seus associados 
perante os empregadores na 
celebração de convenções 
coletivas de trabalho. 

• Representar e defender 
interesses individuais de 
seus associados nas relações 
trabalhistas e judiciárias.

• Organizar a categoria 
farmacêutica com o objetivo 
de consumar avanços 
técnicos, 
trabalhistas e 
profissionais

Quem ainda não é filiado pode passar a ser agora. Preencha 
o formulário disponível no site da entidade e sindicalize-se! 

http://www.sinfarmig.org.br/
http://www.sinfarmig.org.br/
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Não é de se espantar que em um Estado do 
tamanho de Minas Gerais, com 853 municípios, 
haja diferenças culturais, sociais e profissio-
nais. Farmacêuticos do Sul de Minas podem 
vivenciar realidades completamente diferentes 
das dos profissionais da região Norte, embora 
as obrigatoriedades impostas pela profissão 
sejam as mesmas. 

Para entender melhor o perfil dos quase 25 mil 
farmacêuticos atuantes em Minas Gerais nas mais 
diversas áreas regulamentadas da Farmácia, o 
CRF/MG lançou, em 23 de maio, uma pesquisa 
aberta a todos os profissionais inscritos no 
Conselho. O levantamento contém informa-
ções sociais e profissionais, como faixa salarial, 

área de atividade, nível de 
formaç ão ac adêmic a , 
dentre outras questões. 

As perguntas são direcio-
nadas pelas regiões do 
Estado e os dados serão 
cruzados não só de forma 
g lobal ,  mas  t ambém 
através de segmentações. 
Os resultados vão pautar 

CRF/MG lança pesquisa para entender melhor as 
necessidades e especificidades do farmacêutico no Estado

quem é o
farmacêutico mineiro?

as futuras ações do CRF/MG em cada 
região, visando atender as demandas de 
forma mais específica e assertiva.

A pesquisa tem sido amplamente 
divulgada nos canais de comunicação 
do CRF/MG e pela ferramenta de mobile 
marketing, que envia SMS para todos os 
telefones de farmacêuticos cadastrados na 
base de dados do Conselho.

A pesquisa ficará disponível até 31/12/18. 
Para participar, o farmacêutico deve 
entrar com seu login e senha no Acesso 
Restrito do site do CRF/MG. O formulário 
é de múltipla escolha, o que favorece o 
preenchimento em poucos minutos. As 
informações fornecidas pelos farmacêu-
ticos são confidenciais. 

Depois da pesquisa finalizada e tabulada, 
o CRF/MG divulgará um compilado apre-
sentando as informações sobre os mais 
diversos contextos do farmacêutico 
mineiro. 

PESQUISA

1.680
Farmacêuticos 

já participaram 
da pesquisa

http://www.crfmg.org.br/home.php
http://www.crfmg.org.br/home.php
http://www.crfmg.org.br/home.php
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No dia 21 de maio, representantes dos 
Conselhos de Farmácia do Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste se reuniram no plenário do 
CRF/MG, em Belo Horizonte, para discutir 
reforma do Código de Ética. O encontro foi o 
primeiro de três, realizados posteriormente 
em Florianópolis, Santa Catarina, e São 
Paulo, capital. 

As discussões foram divididas entre os anexos 
da Resolução nº 596 do CFF, de fevereiro de 
2014. Belo Horizonte sediou o debate do 
Anexo I, que trata do Código de Ética Farma-
cêutica. Os encontros em Santa Catarina e 
São Paulo debateram o Anexo II, Código de 
Processo Ético, e Anexo III, que estabelece as 
infrações e as regras de aplicação das sanções 
disciplinares, respectivamente.

Os encaminhamentos das reuniões serão 
copilados em um documento que será 

CódiGo de ÉtiCa 
em debate

entregue ao Conselho Federal de Farmácia, 
que poderá repassar aos demais Estados do 
Norte e Nordeste, para que possam realizar 
também as suas considerações sobre a refor-
mulação do Código de Ética.

Segundo Alisson Brandão, vice-presidente do 
CRF/MG, o objetivo do empenho pela refor-
mulação do Código de Ética visa melhorias 
para a categoria. “Com a revisão, pontos serão 
esclarecidos para os farmacêuticos, com o 
texto mais claro, além da atualização para o 
momento atual, trazendo-o para realidade da 
categoria hoje”, explica.

Como exemplo, a existência de grupos de 
WhatsApp que informam a localização do 
fiscal, prejudicando a verificação efetiva da 
assistência farmacêutica, além de outras ferra-
mentas eletrônicas ainda não contempladas, 
poderão fazer parte da nova Resolução. 

Representantes dos conselhos de Farmácia dos estados do sul e Sudeste 
do Brasil se encontraram no cRF/mG, em Belo Horizonte

http://cff-br.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=40287143-2092-4a1c-963c-33a618cb229c
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o farmacêutico na farmácia 
hospitalar, oncologia 
e nutrição Clínica

...

Durante alguns anos, o farmacêutico hospi-
talar tinha pouco contato com o paciente e 
suas atividades eram meramente logísticas ou 
de manipulação. Mas isso está mudando. 

Através da inclusão da farmácia clínica no 
âmbito hospitalar, o farmacêutico vem adqui-
rindo atribuições e conhecimentos que 
envolvem o seguimento farmacoterapêutico 
dos pacientes, sendo o profissional responsável 
por acompanhar desde o efeito farmacológico, 
o mecanismo de ação, a posologia, a resposta 
terapêutica, as reações adversas e até as orien-
tações de alta para o paciente ou a família, 
garantindo, assim, a continuidade da terapia 
medicamentosa de maneira segura. 

A aplicação dos conhecimentos e atribuições 
do farmacêutico hospitalar contribui para a 
qualificação de fornecedores, a aquisição de 
materiais e medicamentos com garantia de 
qualidade e padronização desses itens de 
maneira a atender as demandas do serviço. 

O crescimento do número de hospitais acre-
ditados e com certificações de qualidade 
também está contribuindo para que este 
profissional tenha maior visibilidade para o 
gestor hospitalar e o aumento das atividades 
clínicas exercidas. 

Farmácia Hospitalar

O farmacêutico é múltiplo, capaz de atuar em diversas áreas: fundamental para a promoção 
e recuperação da saúde. Para entender melhor a atuação desse profissional versátil, as 
comissões assessoras do CRF/MG vão passar a publicar, a cada nova edição da Farmácia 
Revista Digital, uma breve apresentação sobre as principais áreas regulamentadas pelo CFF. 
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Por isso, é imprescindível cada vez mais a capacitação e especialização do farmacêutico que 
para que ele possa contribuir para a segurança do paciente desde a análise de prescrição, 
preparo e administração dos medicamentos, além de fornecer informações aos membros da 
equipe multidisciplinar.

Roquélia Ferreira Caetano Guedes – especialista em Farmácia Hospitalar pela Sociedade 
Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH); presidente da SBRAFH – Regional Minas; vice-diretora 
Financeira da Associação Mineira de Farmacêuticos; farmacêutica clínica em terapia intensiva 
pediátrica e neonatal; membro da Comissão Assessora de Farmácia Clínica do CRF/MG.

A atuação do farmacêutico no cuidado ao 
paciente oncológico tem se destacado cada 
dia mais, não apenas no ambiente ambulato-
rial. Em determinadas fases do tratamento, 
há necessidade de assistência especializada e 
integral ao paciente atendido por centros de 
alta complexidade. 

Por isso, o conhecimento dos aspectos rela-
cionados à internação hospitalar é muito 
importante. É necessário conhecer as particula-
ridades dos pacientes assistidos pelas equipes 
de terapia nutricional. 

A regulamentação dos serviços de terapia anti-
neoplástica é definida pela RDC 220/2004, que 
determina os requisitos mínimos para o funciona-
mento dos serviços que realizam estas atividades, 
tanto para setores públicos como privados. ...

Farmácia oncológica

Além das atividades de gestão farma-
cêutica, manipulação de medicamentos 
para o tratamento oncológico (atividade 
exclusiva do farmacêutico, de acordo 
com a Resolução 565/2012, do CFF), 
controles de qualidade, revisão de pres-
crição, entre outros processos, a farmácia 
clínica demanda dedicação e necessidade 
de ampliação de novos conhecimentos e 
atualização técnica na área.  

Em um período de crescente intro-
dução de novas tecnologias dos 
medicamentos, conhecer os protocolos 
de tratamento, as possíveis interações 
medicamentosas e a ordem de infusão 
dos medicamentos é fundamental 
para exercer com qualidade o papel do 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao?task=callelement&format=raw&item_id=389&element=f85c494b-2b32-4109-b8c1-083cca2b7db6&method=download&args[0]=9a5dc3b68c0c87d536fbbb4076c44066
http://cff-br.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=ef6ca443-0a61-4919-afe3-0a94c9cf105f
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farmacêutico oncológico. A 
Resolução 640/2017 estabe-
lece titulação mínima para 
atuação do farmacêutico 
em oncologia, favorecendo 
ainda mais a qualificação 
do serviço farmacêutico. 

De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde, 
todas as pessoas, em algum 
período da vida, utilizarão 
medicamentos, seja para 
f ins curativos, terapêu-
ticos ou profiláticos. Porém, 
estarão expostas às conse-
quências desta utilização. 

Portanto, é necessário que 
o farmacêutico se atualize 
e o resultado da melhoria 
da qualidade do trabalho 
desenvolvido seja reconhe-
cido por paciente e equipe.

Cláudia lara Fonseca – 
Atuante na área de Oncologia 
desde 2004; coordenadora 
de Farmácia do Centro de 
Quimioterapia Antiblástica e 
Imunoterapia (CQAI); especialista 
em Oncologia pela Sociedade 
Brasileira de Farmacêuticos 
em Oncologia (Sobrafo) e em 
Atenção Farmacêutica e Farmácia 
Clínica pela Newton Paiva; 
diretora da Sobrafo; membro 
da Comissão Assessora de 
Farmácia Hospitalar, Oncologia 
e Nutrição Clínica do CRF/MG

Nutrição Clínica

luciane Viana de andrade reis – Gerente de Produção da Famap; MBA em 
Gestão Estratégica da Qualidade pela UNA e em Gestão Industrial Farmacêutica 
pelo IPOG; especialista em Terapia de Nutrição Parenteral e Enteral pela SBNPE 
e em Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde pela AMF, membro da Comissão 
Assessora de Farmácia Hospitalar, Oncologia e Nutrição Clínica do CRF/MG

ayeska Veloso Corrêa – Farmacêutica da Famap; especialista em 
Terapia Nutricional e Nutrição Clínica pelo Ganep; MBA em Gestão 
Estratégica da Qualidade pelo UNA, membro da Comissão Assessora 
de Farmácia Hospitalar, Oncologia e Nutrição Clínica do CRF/MG

Terapia Nutricional é um conjunto de procedimentos terapêu-
ticos para a manutenção ou recuperação do estado nutricional 
do paciente por meio da Nutrição Parenteral (NP) (por cateteres 
intravenos) ou Enteral (por sondas enterais, de gastrostomias ou 
jejunostomia). A nutrição parenteral é indicada quando a via oral 
ou enteral não são possíveis ou insuficientes para as necessi-
dades do paciente. 

A formação de uma equipe multidisciplinar em terapia nutri-
cional é necessária para assegurar a atenção aos pacientes 
hospitalizados. O farmacêutico é um profissional imprescindível 
nas equipes, pois a Nutrição Parenteral é considerada um medi-
camento, sendo sua manipulação uma atividade exclusiva dele. 

As boas práticas de preparação da nutrição parenteral envolvem 
todas as operações inerentes ao desenvolvimento e preparação 
(avaliação farmacêutica, manipulação, controle de qualidade, 
conservação e transporte) das NP de acordo com a Portaria 
272/98, do Ministério da Saúde. 

Foto: Luciane Andrade

http://cff-br.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=a6981759-06a9-4913-87fe-963fd704612a
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/PORTARIA_272.pdf
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/PORTARIA_272.pdf
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A Lei 5.081/66, que regulamenta o 
exercício da Odontologia, estabelece que 
compete ao cirurgião-dentista prescrever 
e aplicar especialidades farmacêuticas de 
uso interno e externo, indicadas em Odon-
tologia, além de ser permitida a prescrição 
e aplicação de medicamentos de urgência 
no caso de acidentes graves que compro-
metam a vida e a saúde do paciente (artigo 
6º incisos II e VIII).

Já a Portaria SVS/MS nº. 344/98 define 
que o cirurgião-dentista pode prescrever 
substâncias e medicamentos sujeitos ao 
controle especial somente para uso odon-
tológico (artigos 38 e 55, § 1º). Ou seja, a 
portaria permite aos dentistas a pres-
crição tanto na Notificação de Receita A 
(amarela) e B (azul), como na Receita de 
Controle Especial.

DÚVIDAS
TÉCNICAS

A prescrição medicamentosa é uma atribuição 
de todo profissional legalmente habilitado, 
não se tratando, portanto, de ato exclusiva-
mente médico. Assim, vários profissionais, 
como odontólogos, médicos-veterinários e 
enfermeiros, têm a prerrogativa de prescrever 
medicamentos dentro da sua área de atuação 
e prática clínica.

Por não haver uma relação de medicamentos 
que podem ser prescritos por profissionais 
não-médicos, muitos farmacêuticos acabam 
ficando em dúvida sobre como proceder 
quando recebem determinadas prescrições. 

Não é possível determinar precisamente quais 
os medicamentos podem ser prescritos por 
cada profissional, pois isso limitaria a sua 
atuação. Portanto, é preciso utilizar o bom 
senso para resguardar a atuação farmacêutica 
no momento da dispensação.

Confira o que o farmacêutico deve levar em 
consideração em relação à dispensação de 
medicamentos prescritos por cirurgiões-dentistas

...

presCrição
mediCamentosa
na odontoloGia

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5081.htm
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/talidomida/legis/portaria_344_98.pdf
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DÚVIDAS
TÉCNICAS

O presidente do Conselho Regional de Odonto-
logia do Rio Grande do Norte, dentista Gláucio 
Morais e Silva, publicou o artigo “Afinal, quais os 
medicamentos que o Cirurgião-Dentista pode 
prescrever”. Nele, são elencados procedimentos 
odontológicos em que caberia a prescrição de 
determinados medicamentos, principalmente 
os controlados, norteando, dessa forma, o 
farmacêutico no momento da dispensação.

No artigo, o dentista afirma que “não há justi-
ficativa para um cirurgião-dentista prescrever, 
por exemplo, medicamentos para doença 
de Parkinson ou mal de Alzheimer, tratar 
obesidade (anorexígenos), anabolizantes, 
déficit de atenção hiperatividade, depressão ou 

PRINCIPAIS MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO ARSENAL TERAPÊUTICO DO CIRURGIÃO-DENTISTA:

Grupo exemplos Uso

Analgésicos 
opioides

Codeína, tramadol, 
propoxifeno etc

Utilizados em dores de moderadas a intensas, causadas por 
pós-operatório nas cirurgias orais menores e extra-orais; e 
potentes (morfina) de boa eficácia no tratamento de pacientes 
com dor oncológica, mista ou neuropática.

Benzodiazepínicos Alprazolam, bromazepam 
e diazepam etc

Devido à sua ação ansiolítica, hipnótica e mio relaxante, são 
utilizados para realizar sedação consciente, indicados em 
pacientes acometidos de intensa ansiedade por ocasião do 
atendimento.

Antidepressivos

Amitriptilina, imipramina, 
desipramina, 
paroxetina, fluoxetina, 
mianserina, dexepina

Utilizados em dores neuropáticas (neuralgia do trigêmeo, 
neuropatia pós-traumática, dores pós-herpética), doenças 
crônicas com disfunção da articulação temporomandibular 
(ATM), síndrome da ardência bucal e dores oncológicas, entre 
outras.Anticonvulsivantes

Fenitoína, ácido 
valproico, topiramato, 
lamotrigina, gabapentina, 
carbamazepina, etc

Antiinflamatórios 
coxibes Celecoxibe e valdecoxibe Devem ser prescritos em receita de controle especial.

Antibióticos Também podem ser prescritos, desde que sejam emitidas duas 
vias, uma do paciente e outra que ficará retida na farmácia.

...

epilepsia”. E complementa: “não é o medica-
mento em si que é permitido ou não, mas 
o uso a que ele se destina, podendo ser ou 
não indicado em Odontologia”.

Ao receber uma prescrição de um cirurgião-
dentista que cause algum tipo de dúvida, o 
farmacêutico deve consultar livros, manuais 
e compêndios que tratam da farmacologia 
na Odontologia.

Se perceber abusos em relação à prescrição 
indiscriminada de medicamentos contro-
lados ou fora do uso normal da Odontologia, 
o profissional deve ser denunciado junto ao 
Conselho Regional de Odontologia para que 
sejam tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Artigo “Afinal, quais os medicamentos que o Cirurgião-Dentista pode prescrever”

http://www.crorn.org.br/artigos/ver/95
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DÚVIDAS
TÉCNICAS

Como deve ser feita uma prescrição
Segundo a Organização Mundial da Saúde, para a obtenção de um resultado satisfatório ao 
prestar atendimento a um paciente, é necessário passar por algumas etapas básicas para o 
processo de prescrição racional de medicamentos. 

As três principais são “o entendimento do problema trazido pelo paciente para que o diag-
nóstico seja definido corretamente; a seleção de um tratamento de eficácia e segurança 
comprovadas, levando em consideração o quadro do paciente; e a elaboração cuidadosa da 
prescrição, procurando sempre manter uma comunicação clara com o paciente e orientan-
do-o sobre a utilização correta dos medicamentos”.

Indicações sempre embasadas em judiciosa anamnese, diagnóstico preciso, 
individualizando a conduta no manejo do paciente e bom senso por parte do 
profissional são essenciais. 

elementos obrigatórios na prescrição

• Cabeçalho: impresso, inclui nome e endereço do profissional ou da instituição onde 
trabalha, registro profissional e número de cadastro de Pessoa Física ou Jurídica; pode 
ainda conter a especialidade do profissional, desde que registrada em seu Conselho.

• Superinscrição: constituída por nome e endereço do paciente e idade, quando 
pertinente. Pode se escrever “uso interno” ou “uso externo”, correspondendo ao emprego 
de medicamentos por vias enterais ou parenterais, respectivamente.

• Inscrição: compreende o nome do fármaco, a forma farmacêutica e sua concentração.

• Subinscrição: designa a quantidade total a ser fornecida; para fármacos de uso 
controlado, esta quantidade deve ser expressa em algarismos arábicos, escritos por 
extenso, entre parênteses. Por exemplo: “Tomar 1 (um) comprimido, por via oral, a cada 12 
(doze) horas”

• Adscrição: composta pelas orientações do profissional para o paciente. Exemplo: “Não 
tomar em jejum”.

• data, assinatura e número de inscrição no Conselho Regional da categoria profissional.

Fonte: Lei nº 5991/73 e Portaria nº 344/98
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Quais são os procedimentos a serem 
adotados nas férias do farmacêutico 
diretor técnico e sem substituto em 
farmácias com apenas um farmacêutico?

As férias anuais são direitos legais dos traba-
lhadores (Decreto Lei 5452/1943 – CLT) e, para 
o farmacêutico, existem determinados procedi-
mentos que devem ser seguidos durante a sua 
ausência nas farmácias onde não ocorrerá a contra-
tação do farmacêutico substituto. 

É necessário o comunicado prévio com antece-
dência mínima de 48 horas, segundo o Código de 
Ética Farmacêutica, Resolução CFF 596/2014, em 
seu artigo 13. 

Entretanto, em Minas Gerais, o comunicado pode 
ser feito com o mínimo de 12 horas de antece-
dência (Deliberação 23/2015). Estes comunicados 
são enviados através da área de Acesso Restrito. 

Os comunicados também podem ser feitos através 
do aplicativo CRF/MG, disponível para download na 
Play Store ou na APP Store. Importante salientar 
que os comunicados de ausência são feitos exclusi-
vamente pela área de Acesso Restrito.

E como fica a dispensação de 
controlados durante este período?

Em relação ao SNGPC, é importantíssimo o 
farmacêutico seguir os procedimentos sanitá-
rios predeterminados, pois os medicamentos da 
Portaria SVS/MS nº 344/98 estão sob sua respon-
sabilidade legal. 

EM DIA COM 
A FISCALIZAÇÃO

o CrF/MG publica, a cada edição da Farmácia revista digital, respostas para as prin-
cipais dúvidas dos farmacêuticos relacionadas à Fiscalização. as orientações vêm 
diretamente dos fiscais que acompanham o dia a dia dos profissionais.

Segundo o artigo 17 da Lei Federal 5991/1973, 
não poderão ser vendidos medicamentos sujeitos 
a regime especial de controle (Portaria 344/1998 
– medicamentos psicotrópicos). Além disso, 
segundo o artigo 11 da RDC 22/2014 da ANVISA, 
na falta de farmacêutico substituto, a escrituração 
deve ser obrigatoriamente transmitida ao final dos 
períodos de ausências do farmacêutico diretor 
técnico, por meio do envio de arquivos sem movi-
mentação de medicamentos sujeitos a controle 
especial (Portaria 344/1998).

Logo, o farmacêutico diretor técnico deve entrar 
no sistema SNGPC, com seu e-mail e senha, 
escolher a funcionalidade “ausência” e relatar o 
período de férias. Quando retornar ao trabalho, 
deverá enviar os arquivos sem movimentação de 
medicamentos psicotrópicos. Importante salientar 
que nessa situação não há necessidade de finali-
zação do inventário. 

Sobre os antimicrobianos, é possível a comer-
cialização durante a ausência do diretor técnico 
sem farmacêutico substituto. A comercialização 
de antimicrobianos somente poderá ocorrer na 
ausência de farmacêutico diretor técnico quando 
este se ausentar, mas ao retornar após esse 
período volta a ser responsável pela transmissão 
dessas movimentações. 

Quando voltar ao trabalho, o diretor técnico deve 
enviar os arquivos XMLs do referido período, os 
quais deverão conter somente as movimentações 
dos antimicrobianos. 

Orientações do fiscal Jean Carlo Jadir - Região de Uberaba

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://cff-br.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=40287143-2092-4a1c-963c-33a618cb229c
http://crfmg.org.br/Portal-Transparencia/uploads/9/41/2015/Selecione/023-2015.pdf
http://www.crfmg.org.br/home.php
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/talidomida/legis/portaria_344_98.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5991.htm
http://www.anvisa.gov.br/sngpc/RDC%2022%202014%20DOU.pdf
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Buscando democratizar o acesso aos cursos e palestras que oferece ao farmacêutico 

mineiro, o CRF/MG lançou, em abril, uma pesquisa para conhecer o desejo dos profissionais 

de cada região do Estado pelos eventos de capacitação profissional. 

O levantamento foi amplamente divulgado pelos canais de comunicação do Conselho e ficou 

disponível na área de Acesso Restrito, no site, durante 30 dias. Foram recebidas 883 opiniões 

de farmacêuticos de todas as regiões de Minas.

As perguntas feitas aos farmacêuticos se referiam às principais áreas de atuação da 

profissão e às macrorregiões para onde os profissionais gostariam que fossem levadas 

essas capacitações. 

CAPACITAÇÕES

futuras
CapaCitações 
em minas

...

ÁreaS de CoNHeCiMeNto de Maior iNtereSSe

Farmácia Clínica Farmacologia; prescrição; consultório farmacêutico; semiologia; 
legislação

Drogaria Assistência farmacêutica; consultório farmacêutico; processos 
gerenciais e documentos legais; legislações; SNGPC

Gestão e 
Liderança

Gestão de pessoas; planejamento estratégico; liderança; 
empreendedorismo; comunicação 

Saúde Pública Assistência farmacêutica; gestão em programas de Saúde; 
políticas públicas; legislações; epidemiologia

Farmácia 
Hospitalar

Farmácia clínica e farmacoterapia; farmacologia e farmacocinética; 
infecção hospitalar; legislações; nutrição parenteral
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• Região Metropolitana de Belo Horizonte
• Sul/Sudoeste de Minas
• Zona da Mata
• Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
• Norte de Minas

• Belo Horizonte
• Montes Claros
• Juiz de Fora
• Divinópolis
• Pouso Alegre

farmacêuticos 
responderam a pesquisa

REGIõES COM MAIS PEDIDOS DE CAPACITAçÃO:

CAPACITAÇÕES

O resultado está ajudando o CRF/MG 
a traçar um mapa de capacitação para 
o segundo semestre, com cursos e 
palestras firmadas de acordo com as 
parcerias obtidas pelo Conselho para cada 
realização.

“Embora sempre tenhamos buscado 
descentralizar as capacitações, recebemos 
muitos pedidos dos colegas de várias 
regiões do Estado. Para não privilegiar 
nenhuma localidade, decidimos lançar a 
pesquisa para toda a categoria, que teve 
a oportunidade de sinalizar o que prefere 
receber de atualização profissional. Agora, 
nossos eventos serão baseados nesse 
norte apresentado pela própria categoria, 
dando mais legitimidade aos temas e locais 
escolhidos para as palestras”, esclareceu a 
tesoureira e secretária-geral em exercício, 
Adriana Tupynambá. 

883

CIDADES MAIS vOTADAS:

http://www.crfmg.org.br/home.php
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GIRO DE CAPACITAçõES
Maio

...

Capacitação sobre indústria em Uberlândia
“Indústria Farmacêutica: processos, qualidade e atuação do Farma-
cêutico” foi tema de capacitação em Uberlândia, no dia 16 de maio. A 
palestra, em parceria com a Unitri, foi ministrada pela farmacêutica 
Danúbia Fernandes, assessora do CRF/MG. 

Capacitação sobre Gestão em Patos de Minas
No dia 5 de maio, o CRF/MG, em parceria com a Faculdade Patos de 
Minas, realizou a capacitação “Líder e Gestor Farmacêutico: os novos 
desafios da assistência farmacêutica”. A palestra foi ministrada pelo 
assessor Bedsen Rocha, com o objetivo de potencializar as habilidades 
do farmacêutico e desenvolvê-las como líder.

Capacitação motivacional em Poços de Caldas
No dia 17 de maio, o CRF/MG, em parceria com a Faculdade Pitágoras 
– Poços de Caldas, realizou capacitação de tema: “Estou no caminho 
certo? Do conflito pessoal à realização profissional”. O evento, minis-
trado pelo assessor Bedsen Rocha, teve como objetivo potencializar 
habilidades pessoais e desenvolver o profissional, a começar pela 
gestão da própria vida e carreira.

Conselho Presente em ouro Preto
O Projeto Conselho Presente esteve em Ouro Preto, em 7 de maio. Realizado 
na Escola de Farmácia da UFOP, parceira do evento, o encontro contou com 
a presença das diretoras do CRF/MG, Yula Merola e Adriana Tupynambá, 
e do presidente da Funed, Vanderlei Machado. Na ocasião, a presidente 
ministrou palestra sobre “Serviços Farmacêuticos, Consultório Farmacêu-
tico ou Cuidados Farmacêuticos?” e esclareceu dúvidas dos farmacêuticos 
da região sobre a atuação e funcionamento do Conselho.

CAPACITAÇÕES
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CAPACITAÇÕES

Curso de auriculopuntura/auriculoterapia 
em Poços de Caldas
Nos dias 12, 13 e 14 de junho, o CRF/MG, em parceria com o IPGU e 
Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas, promoveu o curso de Auriculo-
puntura/Auriculoterapia – AURICULOTAPING, na cidade. A capacitação, 
ministrada por Jean Luis de Souza, introduziu as teorias da auriculoterapia 
e auriculopuntura em suas diferentes escolas, a localização e indicações de 
pontos e zonas auriculares, terapêuticas e parte prática. 

Capacitação sobre análises Clínicas em Governador Valadares
O CRF/MG realizou, no dia 22 de junho, a palestra “Como solicitar e inter-
pretar Exames Laboratoriais – Sessão Interativa de Casos Clínicos”, em 
Governador Valadares. O curso foi ministrado pelo farmacêutico Rodolfo 
Fernandes, com o objetivo de oferecer capacitação profissional para inter-
pretar e avaliar os resultados de exames laboratoriais e como solicitar os 
mesmos para acompanhamento do paciente.

Capacitação sobre oncologia em Belo Horizonte
Os múltiplos papéis do farmacêutico e do enfermeiro na oncologia 
foram tema de capacitação realizada pelo CRF/MG, em parceria com a 
faculdade Unimed, no dia 23 de maio, em Belo Horizonte. A palestra foi 
ministrada pela farmacêutica Kellen Cristina, com o objetivo de capacitar 
os profissionais para maior segurança na terapia do paciente, com foco 
na oncologia e seus desafios.

Capacitação sobre Gestão em Manhuaçu
O assessor Bedsen Rocha ministrou palestra sobre “Líder e Gestor 
Farmacêutico: os novos desafios da assistência farmacêutica”, no dia 
30 de junho, em Manhuaçu. Realizada pelo CRF/MG, em parceria com a 
Faculdade do Futuro, a capacitação buscou potencializar as habilidades 
do farmacêutico em liderança. 

JUNHo

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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No dia 20 de julho, a população de Betim, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
sediará a 4ª edição do Bem Estar Global, evento promovido pela Rede Globo e o SESI Minas, 
em todo o Brasil. No evento mineiro, serão oferecidos vários serviços gratuitos à população. 
Os farmacêuticos ocuparão três tendas para destinar seus cuidados à população feminina e 
às pessoas com asma. 

As atividades serão voltadas à prevenção de câncer de colo de útero para mulheres com 
idade entre 25 e 64 anos. Na Tenda da Farmácia, haverá sete consultórios, que garantirão 
a devida privacidade às pacientes, para a coleta de amostras para realização de exames 
Papanicolau. A análise do material será feita pelo setor de Citologia do Laboratório Piloto de 
Análises Clínicas (LAPAC), da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto.

ÂMBITO
PROFISSIONAL

farmaCêutiCos no 
bem estar Global

...

Ação será realizada em Betim, no dia 20 de 
julho, e contará com serviços farmacêuticos à 
população feminina e às pessoas com asma
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ÂMBITO
PROFISSIONAL

Para rastrear casos de asma, serão realizados 
testes de capacidade pulmonar (pico de fluxo). 
Quem apresentar resultados alterados será enca-
minhado para diagnóstico nosológico. Pessoas 
com diagnóstico e em tratamento serão orien-
tadas sobre medidas não farmacológicas para o 
controle da doença e também sobre o uso correto 
dos dispositivos inalatórios, incluindo como limpar 
e verificar se eles ainda contêm medicamento. Em 
oficinas, poderão, ainda, aprender a fazer espaça-
dores caseiros. 

Preparativos
As preparações para o evento, em Minas Gerais, 
começaram oficialmente no dia 21 de maio, 
quando a equipe organizadora do evento, pelo 
CFF, fez a apresentação do projeto apresentado 
junto à Rede Globo aos farmacêuticos que partici-
parão da ação.  

A Secretaria Municipal de Saúde de Betim 
também confirmou apoio ao Bem Estar 
Global. Durante reunião realizada no 
dia 22 de maio, o secretário Municipal 
Adjunto de Saúde, pediatra Hilton Soares 
de Oliveira, assumiu o compromisso de 
apoiar os farmacêuticos na ação. 

Além de emprestar macas ginecoló -
gicas destinadas à coleta de amostras 
para  o  e xame Papanico lau ,  que 
equiparão os consultórios montados 
pelo CFF e o CRF/MG para o evento, a 
Prefeitura receberá os pacientes que 
necessitarem dar continuidade em seus 
atendimentos. 

o Bem estar Global será realizado de 8h 
às 13h, no Ginásio Poliesportivo divino 
Braga, e é aberto a toda a população. 

A Secretaria de Saúde de Betim, na pessoa do Secretário Municipal Adjunto de Saúde, confirmou apoio à ação
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ENTREVISTA

Qual foi o contexto que levou à 
criação da associação?
A Associação de Farmacêuticos de Betim e Região 
nasceu em 2015 a partir de um sonho de projetos 
de alunos de uma faculdade de Farmácia da 
cidade durante a graduação. Na época, o que mais 
queríamos era o reconhecimento e a valorização do 
profissional farmacêutico e trazer capacitações na 
área para qualificar cada dia mais nossos colegas. 

Por que decidiram constituir a aFBr 
oficialmente? 
Desde o início, fizemos questão de compor nossa 
diretoria adequadamente – temos farmacêuticos 
voluntários na presidência, vice-presidência, tesou-
raria e secretaria. Todos conciliam as atividades da 
Associação com a sua vida profissional, exigindo 
bastante dedicação. Também fizemos questão de 
registrar a nossa Associação legalmente, com CNPJ 
e todas as questões legais relativas ao funciona-
mento dela, pois já sabíamos desde o início que, 
para termos voz e vez, teríamos que ser registrados. 
No nosso entendimento, onde não há formalidade 
não há legitimidade. 

Minas Gerais é um Estado muito 
grande e cada região tem a sua 
especificidade. Qual é a realidade do 
farmacêutico de Betim?
Em Betim, a grande maioria trabalha em drogarias. 
Sabemos que nem sempre as faculdades oferecem o 
conteúdo necessário para credenciar o farmacêutico 

a união faz a força
a tarefa de buscar mais valorização 
e reconhecimento para o 
farmacêutico é árdua e envolve a 
todos: CRF, sindicatos e associações 
farmacêuticas. É a soma de esforços 
que faz com que a categoria 
consiga, passo a passo, encontrar 
o prestígio que merece e lutar pelo 
seu espaço de promotora da saúde. 

Minas Gerais tem muitas 
associações, mas poucas delas 
são oficialmente registradas, 
não encontrando amparo legal 
em suas ações. a associação de 
Farmacêuticos de Betim e região 
(AFBR) é uma delas que, constituída 
há três anos, já deu mostras de 
que leva a representação dos 
farmacêuticos bastante a sério. 

a presidente da associação, Fabiana 
Silveira, relata que são muitos 
os percalços do caminho e que 
precisou tirar dinheiro do próprio 
bolso para viabilizar a associação. 
Mas afirma que todo o esforço 
vale a pena ao ver a profissão mais 
fortalecida e reconhecida na sua 
região. Confira a entrevista que 
ela concedeu com exclusividade 
para a Farmácia revista digital. ...
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ENTREVISTA

a lidar com coisas específicas de cada área de 
atuação. Então, cabe a nós, da associação, buscar 
e promover eventos que favoreçam a formação 
continuada, sempre visando o aprimoramento do 
profissional farmacêutico e a melhoria da assis-
tência à população. Temos focado bastante em 
capacitações nas áreas de assuntos regulatórios, 
farmácia clínica, prescrição farmacêutica e gestão. 

Como a aFBr tem buscado mobilizar 
os profissionais farmacêuticos em 
torno de causas comuns? 
Esse é sempre um desafio muito grande. Nossa 
profissão atravessa momentos delicados e não 
são todos os colegas dispostos a contribuir para 
reverter essa situação. Mas temos mostrado que 
para conseguir garantir nossos direitos e salários 
dignos temos que nos unir e nos especializar cada 
dia mais. Temos que ter diferencial, não podemos 
somente ser mais um número de registro no CRF. 
Temos que ser o farmacêutico e não mais um farma-
cêutico. Aos poucos, eles vão percebendo que é 
merecido e prazeroso fazer parte da mudança. 

Como a associação têm driblado a 
dificuldade de obter filiações?
Temos, sim, dificuldades para trazer os colegas, o 
que acaba deixando a Associação em uma situação 
financeira pouco confortável. Não escondo que 
já tiramos do próprio bolso para investir na 
Associação. Mas insistimos em promover eventos 
com taxas simbólicas para quem não é associado 
e juntamente com as contribuições dos associados 
vamos conseguindo assumir as despesas, que não 
são poucas, uma a uma. Além disso, procuramos 
fazer um bom trabalho, mostrando os benefícios 
de ser associado e fazer parte desse grupo, que 

cada dia cresce mais. Também procuramos sempre 
parcerias com empresas e prestadores de serviço 
que tragam vantagens para os associados. Não é 
uma tarefa fácil, mas é muito recompensadora. 

Qual recado você deixa para 
o farmacêutico que pensa em 
constituir uma associação na sua 
região? 
Meu recado é para que nunca desistam, pois tudo 
na vida se inicia com um sonho. Nós sonhamos 
e assim realizamos nossa Associação, e estamos 
de braços abertos para os farmacêuticos que 
quiserem também dar início às associações em 
suas cidades. É através delas que estamos capaci-
tando cada dia mais estudantes e farmacêuticos 
que querem continuar atualizando sempre. 

Foto: Amanda Coimbra

Farmacêutica Fabiana Silveira foi uma das fundadoras 
da Associação Farmacêutica de Betim e Região
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Foi publicada no Diário Oficial da União, de 28 de maio, a Resolução 655, do Conselho Federal de 
Farmácia, que estabelece novos critérios para a atuação do farmacêutico em radiofarmácia.

Desde essa data, o farmacêutico que quiser exercer o preparo dos radiofármacos deverá atender 
a pelo menos um dos seguintes critérios: ser egresso de programa de pós-gradação lato sensu e/
ou strictu sensu, ou curso livre reconhecido pelo CFF, relacionado à radiofarmácia; ou comprovar 
a atuação por três anos ou mais na área.

Os profissionais que já atuam ou que têm interesse em atuar em radiofarmácia terão prazo de 
36 meses para adequar o currículo e a titulação às novas regras do CFF.

atuação farmaCêutiCa 
na radiofarmáCia

• Adquirir e controlar os insumos 
utilizados na preparação 
dos radiofármacos;

• Realizar as preparações 
farmacêuticas nas suas 
diversas apresentações;

• Manipular radiofármacos 
em hospitais, clínicas centros 
de medicina nuclear, centros 
de imagem e radiofarmácias 
centralizadas;

• Produzir radiofármacos 
na indústria;

• Controlar a qualidade 
de radiofármacos;

• Garantir a qualidade 
em indústrias, hospitais, 
clínicas, centros de medicina 
nuclear, centros de imagem e 
radiofarmácias centralizadas;

• Fracionar radiofármacos em 
doses unitárias ou individualizadas;

• Armazenar, distribuir e dispensar 
radiofármacos por meio do 
sistema coletivo ou de doses 
individualizadas e unitárias; 

• Fazer o controle farmacocinético 
e farmacodinâmico de formas 
e de sistemas e liberação 
de radiofármacos;

• Fazer ensaios de equivalência 
farmacêutica e bioequivalência com 
radiofármacos genéricos e similares;

• Fazer a monitorização 
terapêutica de pacientes em 
uso de radiofármacos;

• Pesquisar e desenvolver 
novos radiofármacos;

• Desenvolver e participar 
na elaboração de protocolos 
clínicos de radiofármacos;

• Gerenciar resíduos e rejeitos 
radioativos relacionados 
a radiofármacos;

• Dirigir, assessorar e chefiar 
tecnicamente indústrias, 
hospitais, clínicas, centros 
de medicina nuclear, 
centros de imagem e 
radiofarmácias centralizadas; 

• Assumir responsabilidade 
técnica e desempenho de 
funções especializadas em 
empresas de produção, 
comercialização, importação, 
exportação, distribuição ou 
em instituições de pesquisa 
que produzam radiofármacos;

• Desempenhar atividades 
em radiofarmácia, no 
âmbito da farmácia clínica, 
relativas ao cuidado à saúde 
individual e coletiva. 

Novas atribuições do farmacêutico na área de radiofarmácia

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/2018&jornal=515&pagina=139&totalArquivos=142
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O Programa de Suporte ao Cuidado Farmacêu-
tico na Atenção à Saúde, ProFar, do CFF, lançou 
mais um Guia de Prática Clínica desenvolvido para 
respaldar a atuação clínica do farmacêutico. Desta 
vez, o assunto abordado é a febre.

Segundo o CFF, o Guia de Prática Clínica sobre a 
Febre tem o propósito de apoiar o farmacêutico 
no manejo desse sinal não específico, incluindo 
o acolhimento da demanda, com a anamnese 
farmacêutica e verificação de parâmetros clínicos, 
identificação das necessidades e dos problemas 
de saúde, situações especiais e precauções, 
alertas e encaminhamentos, elaboração do plano 
de cuidado e avaliação dos resultados. 

Para a elaboração do material, foram consi-
derados os preceitos da saúde com base em 
evidências, por meio da inclusão, busca sistemá-
tica e análise de estudos de elevada qualidade 
metodológica. As intervenções descritas foram 
avaliadas, conforme o grau de recomendação e 
nível de evidência científica, seguindo o modelo 
de 2009 do Centro de Medicina Baseada em 
Evidências da Universidade de Oxford, Inglaterra. 

FIQUE DE OLHO

Cff forneCe Guia 
de prátiCa ClíniCa 
sobre a febre

De acordo com a publicação, “o acolhi-
mento de demanda espontânea quanto 
à febre, pelo farmacêutico, contribui para 
a melhoria da atenção à saúde, uma vez 
que reduz o risco do autotratamento 
inadequado, promove o uso seguro de 
medicamentos e amplia o acesso do 
paciente aos cuidados de saúde.” 

Segundo a coordenadora do ProFar, farma-
cêutica Josélia Frade, o Guia sobre Febre 
foi elaborado pelos consultores ad hoc, 
farmacêuticos e médicos, contando com a 
chancela da Organização Pan-Americana 
da Saúde/Organização Mundial da Saúde 
(Opas/OMPS); e o apoio da Sociedade 
Brasileira de Dengue-Arboviroses (SBDA); 
Instituto para Práticas Seguras no Uso de 
Medicamentos (ISMP); Sociedade Brasi-
leira de Medicina de Família e Comunidade 
(SBMFC) e Foro Farmacêutico de Las 
Américas (FFA).

O ProFar já disponibilizou, também, o Guia 
sobre Espirro e Congestão Nasal. 

* Com informações do CFF

http://www.cff.org.br/userfiles/Profar-vol3-Febre_TELA_pgdupla%20-%20final.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/Profar-vol3-Febre_TELA_pgdupla%20-%20final.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/_PROFAR_kit_Livro_corrigido.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/Profar_vol1_FINAL_TELA.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/Profar_vol1_FINAL_TELA.pdf
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A ANVISA publicou no dia 12 de junho uma nota técnica com orientações e recomendações sobre 
a produção de colírio de soro autólogo (CSA) no Brasil. A nota deve servir de parâmetro até que 
seja estabelecida regulamentação específica para o processamento do produto. 

Devido aos riscos envolvidos na produção do CSA e à grande variabilidade na metodologia de 
preparação, armazenamento e administração, foram definidos padrões mínimos para otimizar a 
eficácia terapêutica, a qualidade e a segurança do medicamento. 

O estabelecimento produtor deve implantar mecanismos de garantia de qualidade de forma 
a minimizar os riscos de contaminação microbiana, além de possibilitar a rastreabilidade de 
processos e produtos. 

O colírio de soro autólogo é o produzido a partir do sangue doado pelo próprio usuário. Nesse 
processo, o sangue é submetido ao processamento em sistema fechado para separação física 
das suas frações, das quais se obtém a matéria prima, o soro.

Desde outubro de 2017, o CSA é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina como item tera-
pêutico para determinadas situações.

* Com informações do CFF

FIQUE DE OLHO

norma técnica orienta sobre 
produção de colírio de soro autólogo

http://www.crfmg.org.br/profarminas/
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33840/2818593/Nota+t%C3%A9cnica+n%C2%BA+3+de+2018/f4aad964-126b-41d4-abda-a87b015d9ee9
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2017/40
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Considerando a necessidade de definir quem 
poderá promover o curso de formação 
complementar em serviços de vacinação pelo 
farmacêutico, o CFF publicou a Portaria 49, de 
24 de maio de 2018. 

Desde então, o credenciamento de formação 
complementar, de acordo com o que estabe-
lece a Resolução 654/2018, deverá atender, 
entre outros requisitos, a exigência de cumpri-
mento de carga horária total mínima de 40 
horas, sendo, no mínimo, 20 horas exclusiva-
mente presenciais. 

Esta Portaria retroage seus efeitos à data de 
publicação da Portaria nº 23, publicada em 
março de 2018, revogando-se as disposições 
em contrário. 

Desde o dia 11 de junho, as 
unidades de vacinação públicas 
ou pr ivadas que tenham 
interesse em se credenciar para 
emitir o Certificado Internacional 
de Vacinação e Profilaxia (CIVP) 
estão seguindo novas orienta-
ções da ANVISA. 

Os procedimentos foram atua-
lizados e podem ser conferidos 
na página de credenciamento de 
unidades emissoras. As clínicas 
que já estão habilitadas não 
sofrerão mudanças. Dúvidas 
podem ser esclarecidas pelo 
telefone 0800 642 9782. 

Atualmente, o CIVP é emitido 
pelos postos da ANVISA e por 
clínicas públicas e privadas 
habilitadas para esse serviço. A 
Agência fornece, também, orien-
tações específicas para cada 
país de destino e orientações 
gerais para quem quer fazer uma 
viagem segura.

Fonte: Anvisa

Cursos de formação 
complementar em 
serviços de saúde

Clínicas têm novas 
regras para emitir 

certificado de vacinação

...

notas tÉCniCas

Curso de formação
complementar

https://viajante.anvisa.gov.br/viajante/paf_web_frmRoteiroViagem.asp
http://portal.anvisa.gov.br/dicas-de-saude-para-viagem
http://portal.anvisa.gov.br/dicas-de-saude-para-viagem
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/2018&jornal=515&pagina=140&totalArquivos=142
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/2018&jornal=515&pagina=140&totalArquivos=142
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/03/2018&jornal=515&pagina=105
https://viajante.anvisa.gov.br/viajante/paf_web_frmRoteiroViagem.asp
http://portal.anvisa.gov.br/certificado-internacional-de-vacinacao-ou-profilaxia
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O Ministério da Saúde ampliou para todo o Brasil o atendimento pelo número 0800 644 
6543. O serviço oferece consultorias clínicas e esclarece dúvidas sobre diagnóstico e trata-
mento, ajudando a resolver os problemas de saúde dos pacientes de maneira rápida. 

As dúvidas são respondidas em tempo real, sem a necessidade de agendamento prévio, 
de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h30. O serviço é extensivo a todos os profissionais de 
saúde de nível superior que atuam nas Unidades Básicas de Saúde do Brasil. 

O atendimento é feito por uma equipe de profissionais de saúde de 
diferentes especialidades com experiência em Atenção Básica, como 
médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, 
farmacêuticos, psicólogos.

O serviço é desenvolvido em parceria com o Núcleo de Telessaúde da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

serviço 0800 para esclarecer dúvidas sobre a atenção básica

Os farmacêuticos continuam podendo atuar clinicamente para ajudar a promover e 
recuperar a saúde da população. A Justiça Federal decidiu, no dia 15 de maio, manter em 
vigor a Resolução nº 585/13, que dispõe sobre as atribuições clínicas do farmacêutico, 
entre as quais, a prescrição farmacêutica. 

Na sentença, o juiz federal João Carlos Mayer Soares, da 17ª Vara do Distrito Federal, 
novamente negou o pedido do Conselho Federal de Medicina de declaração de inconstitu-
cionalidade e ilegalidade da normativa. 

Para o presidente do CFF, Walter Jorge João, um fator tem sido primordial nas decisões 
favoráveis ao CFF: “as nossas resoluções se restringem ao propósito exclusivo de respaldar 
atribuições do farmacêutico, para as quais o profissional está tecnicamente preparado e 
amparado por lei”, afirma o farmacêutico. 

Até o momento, das 35 ações ingressadas pelo Conselho Federal de Medicina contra reso-
luções do CFF, 25 já foram extintas. Com essa nova decisão, somam dois os casos em que 
houve recurso contra a extinção e a Justiça negou.

*Com informações do CFF

justiça mantém resolução sobre as 
atribuições clínicas do farmacêutico

0800
644 6543

8h às
17h30

http://cff-br.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=c64486b9-a1d7-48b9-b099-4a867d841e69
http://www.cff.org.br/userfiles/file/legislacao/585%20CFM%20Senten%C3%A7a%20Extin%C3%A7%C3%A3o%20(1).pdf
https://www.ufrgs.br/telessauders/noticias/ministerio-da-saude-volta-oferecer-servico-0800-para-toda-atencao-basica-do-brasil/
https://www.ufrgs.br/telessauders/noticias/ministerio-da-saude-volta-oferecer-servico-0800-para-toda-atencao-basica-do-brasil/
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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 _ Novo endereço
Rua Correia Machado, 1025
Salas 403/404
Montes Claros/MG
CEP: 39400-090
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
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